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1.1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN AMAÇLARI
Dünyanın gittikçe küçülmesi, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması, insanların kaybettikleri sağlıklarını geri kazanmak için var oldukları günden bu
yana sürdürdükleri arayışı yıllar içerisinde bir sektör haline getirmiştir.
Sağlık turizminin önemli bir parçası olan termal sularımız uzun yıllardır hem kendi vatandaşlarımız hem de yurt dışından gelen konuklarımız
için önemli birer cazibe kaynağı iken 2002 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm
Programı ile hizmet sunumunda önemli gelişmeler sağlayan medikal tedavi
de çevre ülkelerin ilgisini çekmiştir. Dünya ülkelerinde çalışan meslektaşlarına kıyasla hiçbir eksiği olmayan sektör çalışanlarımızın, hizmet verdikleri
fiziki yapıların yenilenmesi teknolojik yatırımlarının diğer gelişmiş ülkelerle
koşut hale gelmesi ile sergiledikleri başarılı girişimler, bir zamanlar sadece
hasta ihraç eden ülkemizi hasta kabul eden önemli bir destinasyon haline
getirmiştir.
Sağlık turizminde başarı için sadece fiziki ve teknolojik alt yapıyı
tamamlamak ve bunları kusursuz kullanacak sağlık personeline sahip olmak
yeterli değildir. Sağlık turizminin diğer dinamiklerini de harekete geçirmek
uzun vadeli stratejik planlar yaparak bunları adım adım uygulamak gerekmektedir.
Bu rapor TR21 Bölgesindeki illerin sağlık turizmi potansiyellerini
hedef Balkan ülkeleri olan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya
ve Kosova’yı inceleyerek ortaya koymayı ve sunulacak sonuç ve önerilerle bir
eylem planı için mesnet sağlamayı amaçlamaktadır.
1.2 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMLERİ VE FAALİYETLERİ
Yüz yüze görüşmelerden önce geniş bir alan yazın taraması yapılmıştır.
Bu taramada TR21 İlleri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliklerinin, Sağlık
Müdürlüklerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Devlet ve Üniversite Hasta-        
nelerinin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin, Valiliklerin, Belediyelerin, İl Tu-        
rizm Müdürlüklerinin, Ticaret Odalarının internet  siteleri ile, bu iller hakkında araştırma sonuçlarını yayınlayan münferit yazarların blogları ve Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2012-2013 verilerinin tamamı incelenmiştir.
Benzer bir şekilde hedef ülkeleri içeren bir alan yazın taraması
gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin resmi istatistik sitelerine girilmiş ve en son bilgiler alınmıştır. Sigorta ve sağlık sistemlerine ilişkin hem İngilizce hem de
kendi dillerinde yayınladıkları ve raporda söz konusu edilmeye değer bilgilerin
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tamamı taranmıştır.
Yüz yüze yapılacak görüşmeler için önceden randevular alınmış ve
ziyaretler en az yarım saat olarak gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler için toplam
10 iş günü ayrılmış ve bu süre içerisinde 7.200 kilometre yol yapılmıştır. Yurt
dışı ziyaretlerinde sigorta şirketleri, Sağlık ve Turizm Bakanlıkları yetkililerinin yanı sıra hastane başhekimleri, münferit hekimler ve ülkemize hasta
gönderen ve gönderme potansiyeli olan aracı kurum temsilcileri ve ofisleri ile
görüşülmüştür.
1.3 ARAŞTIRMANIN ÖZETİ
Araştırmanın dört önemli çarpıcı sonucu vardır;
1- Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı yatırımları ve insan kaynakları gücünü dikkate aldığımızda Balkan coğrafyası içerisinde lider durumda      
olduğunu ifade etmeden konuya yaklaşmak ülkemize yapılacak en büyük
haksızlık olur.
Tıp eğitimini 350-400 senedir üniversite düzeyinde sürdüren,
1923’ten itibaren daha çok koruyucu hekimlik adına çalışmalar yapan, ülke
genelinde 5 Numune Hastanesi dışında, daha çok küçük ve olanakları sınırlı İl
Özel idarelerine ait hastaneler ile hizmeti sürdürmeye çalışan, sosyalizasyonu
biraz da el yordamı ile gerçekleştirmeye çalışan Türkiye; 1950-1960 arasında hızla artan hastane sayısına  yoğun bir şekilde uzman yetiştirme çabasına girmiş sağlıkta alanındaki gerçek sosyalizasyon çalışmalarını ise 30 Eylül
1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kurulması ile uygulamaya
koymuştur.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları döneminde toprak reformu, vergi  reformu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden örgütlenmesi, eğitim, insan gücü planlaması ve sağlıkta sosyalleştirme konuları öne çıkmıştır.
Özellikle 1966’ dan sonra yapılan çalışmalarla ülke sağlık, sosyalizasyonunu
tamamlamış belli merkezlerde sunduğu ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerinin vatan topraklarının genelinde yaygınlaştırılması için yoğun bir
çaba içerisine girmiştir. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki yasa, bu konuda çıkarılmış ilk yasadır ve bugün çok eleştiri alan ve
bekleme süreleri yüzünden İngiliz vatandaşlarının yurt dışında tedavi olmaya sürükleyen İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) örnek alınarak hazırlanmıştır. Toplum sağlığına ilişkin düzenlemeleri gerçekleştiren, sağlığı tüm ülke
vatandaşları için eşit ve daha kolay ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan 1961
yılındaki yasa ile yaşama geçirilen bu yaklaşım, 1978 yılındaki “Alma Ata Konferansı”’nda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
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dım Fonu’nun (UNICEF) önderliğinde, bütün dünya ülkelerine önerilmiş ve bir
bildirge olarak yayınlanmıştır.
2002 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşümle birlikte ikinci ve üçüncü
basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda vatandaşların hizmete daha kolay
ulaşabilmesini sağlayan düzenlemeler yapılmış Aile Hekimliği müessesi ihdas
edilmiş ve nüfus başına düşen muayene odaları sayılarında ciddi bir artış
sağlanmıştır.
Halen inşaatı süren ve ihalesi yeni yapılmış yatırımlarla 2018 yılında nitelikli 90.000 yatağı daha insanlığın hizmetine sunacak olan Türkiye
Cumhuriyeti sadece kendi vatandaşları için değil sağlığını arayan herkes için
önemli bir merkez olacaktır.
Gerek Avrupa gerek Amerika hatta gerekse uzak doğu fiyatları ile
rekabet edebilecek güce sahip olan ülkemizin sunduğu hizmetler başta yakın
komşularımız olmak üzere tüm dünya ülkeleri için bir şanstır. Yıldan yıla
uluslararası hasta sayısını düzenli olarak arttıran ülkemiz doğru adımları
zamanında atmak koşulu ile hedeflediği hasta sayısına ulaşacaktır. Aşağıdaki
tablo incelendiğinde uluslararası sağlık hizmetleri fiyatlandırmasında ne kadar avantajlı olduğumuz görülecektir.
Seçilmiş Bazı Tıbbi İşlemlerin Ülkelere Göre Maaliyeti
Ortalama Fiyat (ABD $)
Türkiye
ABD
Almanya Hindistan Meksika
8.500 7.500 - 39.000 By - pass
21.000
10.500
42.000
10.000 7.000 Kalça Protezi
30.000
27.000
39.000
23.000
9.500
12.750 9.500 Kalp Kapakçığı
39.000
23.000
14.000
9.000 7.000 Diz Protezi
26.000
23.000
21.000
23.000
14.000
7.000 7.500 Omurga Füzyonu
29.000
25.000
23.000
11.500
Tııbi İşlem

İspanya
39.000 43.000
16.300 18.900
43.000 47.500
16.000 18.500
25.000 32.500

Tayland
22.500 24.500
12.000 17.000
18.500 22.000
10.500 16.500
9.700 12.500

Kaynak: TÜRSAB, ‘2014 Sağlık Turizmi Raporu’, http://www.tursab.org.tr/dosya/12186/saglikturizmiraporu_
12186_5485299.pdf, Erişim:10.02.2016

2- TR21 fiziki yapısını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu sağlık tesislerini modern tıbbın gereği olan teknolojik cihazlarla donattığı ve insan kaynaklarını doğru yönetip, iyi bir organizasyon gerçekleştirdiği takdirde sağlık
turizminde hedeflediği noktaya umulandan çok daha kısa sürede gelecektir.
Bölgenin iki ili Edirne ve Tekirdağ ilk üç aşamayı gerek üniversite gerekse
devlet hastaneleri olarak aşmış ya da aşmak üzeredir. Kırklareli’nin ise biraz
daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi ve
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi TR21 Bölgesi için bir şanstır. Edirne Devlet Hastanesi de hem yenilenmiş fiziki yapısı hem donanımı ve
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kadrosu ile tam bir bölge hastanesidir. Bu nedenle iyi organize olarak çok
sayıda uluslararası hasta edinmesi zor olmayacaktır.
3- Raporun hedef ülkeleri içerisinde yer alan beş ülkenin de sağlık
turizmi çatısı altında daha çok hasta ihraç eden ülkeler listesinde olması,
TR21 için önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Bu ülkelerden Kosova’nın
sağlık sigorta sistemi dahi yoktur, devlet hastaneleri ise fiziki ve teknolojik
olarak çağın çok gerisindedir. Sistem sadece hekimlerin pozitif çabaları ile
ayakta durmaktadır. Diğer ülkeler sağlık sosyalizasyonu tamamlamış olmakla
birlikte nitelikli sağlık hizmeti sunumu açısından oldukça zor durumdadır.
Yetişmiş insan kaynakları zengin olan bu ülkelerin binaları ve teknolojileri
oldukça eskidir. Örnek olarak OECD’nin 2014 yılı istatistiklerine bakıldığında Yunanistan’da 1.000.000 kişiye düşen PET cihazı sayısı Türkiye’deki ci-      
hazların yarısı olarak görünürken (Türkiye 0,94 ve Yunanistan 0,44), Türkiye
sınırından Atina’ya kadar PET cihazları mevcut değildir.1 2013 verilerine göre
ülkede PET cihazı bulunan biri kamu, üçü özel olmak üzere toplam dört sağlık
kurumu, Atina’da bulunmaktadır.2 Bunun nedenini   kesin olarak bilemiyoruz. İstatistiklerin yanlış olma ihtimalinin yanında, bölgenin hassasiyetlerini de dikkate almak ve soydaşlarımıza karşı takınılan şüpheci tutumun bu
noktaya kadar indirgenmiş olabileceğini de akla getirmek gerekmektedir.
4- TR21 Bölgesindeki iller ile Balkanlar arasında sağlık alanındaki ilişkiye sadece sağlık turizmi açısından bakmak yanlış olur. Gerek Batı
Trakya’da gerek Bulgaristan’da, gerekse Kosova ve Makedonya’da yaşayan
soydaşlarımızın büyük bir bölümü ekonomik olarak çok güçlü değillerdir.
Bölgenin en büyük gücü gibi görünen Romanya’nın ise ihraç ettiği hastaların çoğunun yüzü batıya dönüktür. Bu nedenlere bağlı olarak geliştirilecek
stratejilerden birinin, soydaşlarımızın sağlık turizmi kapsamından çıkartılıp
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlandığı fiyatlar ile yararlanmasının
sağlanması olmalıdır.  

1. Türkiye’de Tıbbi Cihazların Sayısal Durumu ve OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmaları”, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma
Dergisi, 1/1, 2015, s. 68
2. Medical Imaging in Greece 2013”, The Scanner Magazine
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2.1 ALAN YAZIN TARAMASI
2.1.1 Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi: Genel Bilgiler
TARİHÇE
Dünyanın en eski mesleği olan tıp mesleğine ait tarih öncesi insanların bilgilerini ölçebilmemiz ve sağlık problemlerine ne tür çözümler ürettiklerini bilmemiz mümkün değildir. Ancak toplu yaşama geçtikleri dönemler-           
den sonra kabiledeki yaşlı ve deneyimli   insanların kısacık   ömürlerinde
elde ettikleri deneyimlerini hastalanan diğer kabile üyelerini   tedavi etmek
için   kullandıklarını da tahmin etmek çok güç değildir. Bu süreç içerisinde
tıbbi destekten ziyade daha çok büyü ve büyücülük içeriğinde devam eden
hastalıkları tedavi etme yöntemleri bitkilerin şifalı olduklarının keşfi ile başka
bir boyut kazanmıştır. Komşu kabilenin başarılı hekim ya da büyücüsüne
yapılan başvurunun sağlık turizminin ilk örnekleri olduğunu ifade etmek çok
yanlış olmayacaktır. Çünkü insanlığın var olduğu her dönem aynı zamanda
sağlık sorunlarına yakında ya da uzakta çare aradıkları dönemdir.
Milattan önce 4000 yıllarında insanların daha çok şifalı su kaynaklarına yöneldiğini ve buralarda konaklama ve tedavi için yapılar inşa ettiklerini yapılan arkeolojik kazılardaki buluntulardan öğrenmekteyiz. Gerek Sümerler döneminde gerekse aynı dönem dünyanın farklı noktalarında bulunan
kalıntılar, bize termal turizmin organize bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Yazının bulunması tarihin kayıt altına alınmasının hemen ardından daha
sağlam bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur. Asur kütüphanesindeki bilgiler
Mısır yazıtlarında Hygieia Sağlık tanrıçası Jaso hastalıklar tanrıçası olarak yer
alması sağlık turizmi adına önemli delillerdir. Mısır kendi döneminde sadece
Orta Doğu için değil Avrupa için de bir başvuru merkezi olmuştur. Alternatif
tedavinin beşiği olan Çin’de 4000 yıl öncesine dayanan buluntular o dönemde
akupunktur tedavisinin nasıl yapıldığına dair ipuçları vermektedir. Hint tıbbı
daha çok şifalı bitkiler üzerine kurulmuş ve bugün ilaçların hammaddesi olan
pek çok tür hakkındaki bilgileri o günlerden kayıt altına almıştır.
Tıp biliminde İslam etkisini unutmamak, ünleri dünyaya yayılmış
olan dönem hekimlerini saygıyla anmak gerekir. İbn-i Sina ve Er-Razi sadece
İslam dünyasının değil, dünyanın en önemli hekimleridir. İslamiyet’in yayılmaya başlaması ile birlikte Emeviler tarafından Fas’ta 859 yılında büyük bir
üniversite kurulmuş (Kayrevan Üniversitesi) ve Avrupa’nın ilk tıp fakültesi
bugün Cordoba olarak bilinen Kurtuba şehrinde açılmıştır.
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Halife Harun Reşit, 8. yy.’da ilk tam teşekküllü hastaneyi Bağdat’ta
kurmuştur. Bu hastane ve ardından İslami kurallara göre yapılan hastaneler modern hastanelerin ilk örnekleri olmuşlardır. O günkü olanaklar ile
ulaşılabilir her çevreden bu noktaya hasta geldiğini ve sağlık sorunlarının
çözülmeye çalışıldığını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.
Anadolu’nun ilk Tıp Fakültesi olan Gevher Nesibe Darüşşifası 1206
yılında hizmete girmiş ve çevre için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.
1400-1700 yılları arasında daha çok zengin insanların Avrupa’nın ünlü termal ve medikal tedavi merkezleri olan Baden Baden, Aachen, Bath gibi şehirlere gitmesi ile hareketlenen sağlık turizminde önemli destinasyonlardan
bazıları da İstanbul, Bursa ve Bağdat gibi İslam kentleridir.
Daha sonraki yıllar sağlık turizminin hız kazandığı yıllardır ve meşhur
Roma kaplıca ve içmeleri bu dönemde tekrar hareket kazanmıştır. Avrupa’nın
engizisyon baskısından çıkması ve ardından gelen aydınlık günler hem termal
hem de medikal turizmde oldukça önemli yol kat edilmesine neden olmuştur.
Seyahat olanaklarının artması, Amerika Kıtası’nın keşfi ve keşfedilen
bu kıtanın süratle bilim merkezi olmaya başlaması, insanların sağlıkla ilgili
sorunlarını çözmek için kıtalararası düşünmelerine de neden olmuş ve özellikle 2. Dünya savaşından sonra Avrupa dahil tüm dünyada sağlık turizmi
kavramı süratle gelişmiştir.
Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik
Devletleri Kampüs Hastaneleri ileri teknolojiye diğer dünya ülkelerinden daha
erken sahip olmuşlar, hizmet sunumunda   hızla öne geçmişler, sağlık turizminin lider ülkeleri haline gelmişlerdir. 1960’lardan sonra diğer dünya devletlerinin de yavaş yavaş teknoloji ile tanışmaları, başta yukarda zikredilen
ülkelerin sigorta sistemlerinin kapsamlarını daraltması, sağlık sigorta sistemlerinin mali yapısının bozulması  ve uzun bekleme süreleri, sağlık turizmine
farklı bir boyut kazandırmıştır. İçinde ülkemizin de bulunduğu bir grup farklı
ülke sağlık turizminde söz sahibi durumuna gelmiştir. Türkiye ile birlikte,
Hindistan, Güney Kore, Tayland, Malezya, Meksika, Brezilya ve Macaristan
da, sağlık turizmi yapabilecek kapasiteye gelmiştir.
DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ
Sağlık turizmini sadece medikal turizmden ibaret sanmak sonuçları açısından
bizi sadece yanılgıya götürür. Dünyaca kabul görmüş tanımlara göre sağlık
turizmi dört ana konudan oluşmaktadır: Medikal Turizm, Termal Turizm,
Üçüncü Yaş (55 yaş üstü) Turizmi ve Yaşlı Bakım ve Engelli Turizmi (Rehabilitasyon).
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Yukardaki satırlarda bir taraftan sağlık turizminin tarihçesi anlatılırken
diğer taraftan da dünyada sağlık turizminin adım adım nasıl geliştiğinden
söz edilmiştir. Şimdilerde sağlık turizmi alanında kabul gören ülkeler, özellikle medikal turizmin önemli destinasyonu olarak farklı nedenlerden dolayı
ön plana çıkmıştır. Bu ülkelerden bazılarının yüksek teknolojisi, doğru fiyat
politikası, bekleme süresine sahip olmayışı ve coğrafi konumu, onları sağlık
turizmi destinasyonu olarak daha başarılı kılmış gibi görünmektedir. Ancak
bu sayılanlar bir ülkenin neden tercih edildiğini tek başına açıklamamaktadır.
Politik, kültürel ve dini nedenler de çoğu zaman gidilecek ülke seçiminde hastaların göz önünde bulundurdukları hassas konulardır. 2016 yılında 20 milyon üzerinde insanın sağlıklarını geri kazanmak ya da korumak için
seyahat edeceği tahmin edilmektedir. Böylesine büyük bir rakamın, sadece
tek bir sektörü değil birçok sektörü birden ilgilendirdiğini kavramak zor olmasa gerek. Tek başına bir hastane, termal tesis, yürüyüş rotası, yaşlı bakım
evi veya rehabilitasyon merkezi bu hizmeti sağlayamaz. Sektörün bir den fazla
bileşeni ve hizmet ortağı vardır. Haberleşme sektöründen ulaşım sektörüne,
aracı kurumlardan finans sektörüne, lojistik destek sağlayan diğer sektörlere
kadar birçok paydaş sağlık turizmi ile yakından ilişkilidir.
Günümüzde medikal turizm pazarının en önemli oyuncuları Asya
Kıtasındadır. Yılda iki milyonun üzerindeki hasta potansiyeli, Tayland,
Hindistan, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeler arasında paylaşılmaktadır.
Tayland’daki Bumrungrad International Hospital tek başına birçok sağlık turizmi yapmak isteyen ülkeden daha fazla ciro yapmaktadır.
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ
Ülkemizde sağlık turizmi hareketleri hiç şüphe yok ki medikal turizmden
önce sağlık turizminin diğer alanlarında başlamıştır. 1980’li yıllardan sonra başlatılan turizm hamlesi içerisinde çok bilinçli olmasa da cılız bir şekilde büyüyen 3. Yaş Turizmi, Termal Turizm ve Yaşlı Bakım ve Rehabili-                    
tasyon hizmetleri 2002 - 2012 yılları arasında başarı ile tamamlanan Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın ardından konulan yeni hedeflerle bir sektör haline
gelmiştir.
Vatandaşlarımızın yıllarca çok da bilinçli kullanmadıkları termal kaynaklar ve içmeler, bilimsel çalışmalar, gelişen iletişim ağı ve bu noktalarda
yapılan modern tesisler sayesinde uluslararası pazara açılmış ve birçok ülke
vatandaşının faydasına sunulmuştur. Aynı şekilde kuzey ülkelerinde güneşsizlikten, soğuktan ve yağmurdan kaçan birçok emeklinin sahil kasabalarımıza yerleştiğini ve buralardaki sağlık kurumlarından hizmet aldıklarını biliyoruz.
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Bunlara en iyi örnek olarak Didim ve Alanya’yı gösterebiliriz.
1990’lı yıllarda yeniden keşfedilen Likya yolunun ve benzer rotaların
doğa ve yürüyüş meraklılarının ilgisini çekmesi, hem gençlerin hem de 55
yaş üstü kişilerin ülkemizi ziyaret sebebi olmuştur. 1980’lerde gelişen liberal
ekonomi anlayışı turizm alanında yapılan yatırımlar, haberleşme ve ulaşım  
alanındaki hızlı büyüme 2002 yılından itibaren katlanarak artmış ve son 14
yılda gerek devletin gerekse özel sektörün yaptığı dev yatırımlarla ülkemiz
sağlık alanında önemli merkezlerden biri haline gelmiştir.
SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
31 Mart 2010 tarihinde 18529 sayılı makam oluru ile önce Sağlık Turizmi
Birimi olarak hizmete başlayan birim, 05.05.2011 tarihinde Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı bir koordinatörlük haline getirilmiştir.
02.11.2011 tarihinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonucu T.C. Sağlık Bakanlığı’ndaki yeniden yapılanma sürecinde koordinatörlük
aynı Genel Müdürlüğün altında Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı haline getirilmiş ve 26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı makam onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
10. Kalkınma Planı’nda sağlık turizmi stratejik sektör olarak yer alınca yeni bir eylem planı oluşturulmuş ve bu eylem planları oluşturulurken
sektörün tüm bileşenlerinin görüşü bir seri toplantı sonucu alınmıştır. Maliye,
Ekonomi, Kalkınma, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür Turizm, Sağlık, Çalışma
Bakanlıkları yetkilileri ile TİKA, DEİK, YÖK gibi kurum, TÜRSAB, TÜROFED,
OHSAD gibi meslek örgütleri ile STK temsilcilerinin imzalarının yer aldığı
eylem planı sonucu 06.02.2015 tarih ve 69471265-010-06-1332 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
İlk toplantısı 2015 Mart ayı içerisinde yapan SATURKK kendi içinde üç ayrı
Komisyon oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. (Bkz. Tablo 2.1.1.A)
SATURKK, tüm komisyonları ile birlikte birinci yıl değerlendirme toplantısı yaparak son bir yıl içerisindeki gelişmeleri değerlendirmiş ve sağlık turizminde hangi noktada olduğumuzun tespitini yaparak önümüzdeki dönemler
için bazı önerilerde bulunmuştur. Sağlık turizmi yönetiminin, Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı’na bağlı bir başkanlık tarafından yapılması fikri benimsenmiş ve bu başkanlığın kurulması için oluşturulan kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu’nun imzasına sunulmuştur. Bu raporun yazıldığı günlerde Bakanlar Kurulu’nun imzalarının tamamlanması ve yasa tasarısının TBMM’ye sevk
edilmesi beklenmektedir.
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Öncelikle şunu ifade etmek doğru olacaktır; Fatih Darüşşifası’nda 19. yy.’a
kadar yaklaşık 350 yıl tıp eğitimi yapılan bu toprakların hekimleri geçmişten
gelen birikimlerini Cumhuriyet kazanımları ile birleştirince üstün bir bilgiye
ve beceriye sahip olmuşlardır.
“Bekleme

süresi”

diye

adlandırılan,

batı

ülkelerinde

sıklıkla

gördüğümüz bir durum, ülkemizde geçerli değildir. Bugün sosyal devlet olmak ve buna uygun bir sağlık sistemine sahip olmak ile övünen İsveç’te 90+90
gün bekleme süresi vardır. Yani bir İsveçli aile hekimine başvurduğunda uzman doktora görünmek için en az 90 gün beklemek durumunda kalır. Uzman
doktor uzun süren randevuların ardından elde edilen tahlil ve görüntüleme
sonuçlarına göre operasyon kararı alırsa, hastaların önlerine bir 90 günlük
bekleme süresi daha çıkar. Konuyu biraz daha derinleştirmek gerekirse acil
servisinde Q-Matic olan bir ülkeden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Benzer şartlar İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde de geçerlidir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin
ortalama fiyatları gelişmiş ülkelere oranla daha ucuzdur. Sağlık sektöründe fiyatla rekabetin doğru olmadığı gerçeği kabul edilse bile, bu ülkemiz açısından
avantajlı bir durumdur.
Nitelikli ve yeni yatak açısından ülkemiz pek çok Avrupa ülkesi ile boy
ölçüşebilir durumdadır. Teknoloji ve bu teknolojiyi doğru kullanma açısından
ise ülkemiz önde gelen ülkeler arasındadır.
Son zamanlarda hızı azalmış olsa da yıldan yıla Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı artmaktadır ve bu rakam 2014 yılı içerisinde            
490-500.000 civarındadır. Bu hastaların bir bölümü Turist Sağlığı, bir bölümü
ise Sağlık Turizmi başlığı altında değerlendirilmelidir.
Yukardaki nedenlere bağlı olarak ülkemize 2014 yılında gelen
496.324 hastanın 218.318 tanesi Sağlık Turizmi, 278.186 tanesi de Turist
Sağlığı kapsamında kayıtlara geçmiştir.3

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 23

3. Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 23
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Bu hastaların kurumlara göre dağılımı ise şöyledir:
Tablo 2.1.1.C Hastane Türlerine ve Uluslararası Hasta Gelişlerine Göre Hasta Dağılım Oranları
Hastane Türü

Devlet Hastanesi

Üniversite Hastanesi

Özel Hastane

Eğitim ve Arastırma
Hastanesi

Hastane Sayısı

355

31

502

64

Uluslararası Hasta
Geliş Şekli
Uluslararası Hasta
Sayısı

Sağlık
Turizmi

Turistin
Sağlığı

Sağlık
Turizmi

Turistin
Sağlığı

Sağlık
Turizmi

Turistin
Sağlığı

Sağlık
Turizmi

Turistin
Sağlığı

26.866

43.191

7.905

5.546

163.107

190.858

20.260

38.591

12.3

15.5

3.6

2.1

74.8

68.6

9.3

13.8

Toplam İçindeki
Yüzdesi

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü.
syf: 26

Coğrafi bölgelere göre hasta dağılımları ise şöyledir:
Tablo 2.1.1.D Bölgelere Göre Uluslararası Hasta Dağılımı
Sağlık Turizmi

Yüzde

Turistin Sağlığı

Yüzde

Akdeniz

Bölgeler

11.990

5.4

130.028

46.7

Güneydoğu Anadolu

17.217

7.9

4.472

1.61

Marmara

94.854

Ege

29.444

13.4

41.228

18.9

7.646

Doğu Anadolu
İç Anadolu

3.5

15.760

Karadeniz

7.2

43.5

218.139

Toplam

43.440
1.547

19.939
11.827
66.842

278.095

15.6
0.5

7.16
4.25

24.03

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü.
syf: 49

Sağlık turizminde bölgesel farklılıklar yaratan 10 il aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

Tablo 2.1.1.E Sağlık Turizmi Kapsamında
İlk 10 İl,2014
İl Kodu

İl Adı

Hasta Sayısı

34

İstanbul

84.104

72

Batman

13.349

Kocaeli

6.787

Trabzon

4.665

6

35
7

55

41
25
70
61

Ankara

26.880

Antalya

7.314

Erzurum

6.627

İzmir

21.013

Samsun

6.836

Karaman

5.688

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 62

Sıralamada dördüncü sırada yer alan Batman, sağlık turizmindeki başarısını,
Irak’tan gelen ve hizmetlerden memnun kalan çok sayıdaki hastaya borçludur.

16

Söz konusu olan turist sağlığı olunca tablo da ciddi değişiklikler olmaktadır:
Tablo 2.1.1.F Turistin Sağlığı Kapsamındaki İlk 10 İl, 2014
İl Kodu

İl Adı

Hasta Sayısı

7

Antalya

126104

Ankara

10707

Aydın

5267

Gaziantep

2632

34

İstanbul

54888

35

İzmir

10560

Karaman

4716

48
6

16
9

70
52

27

Muğla

23829

Bursa

6925

Ordu

2968

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 63

Uluslararası hastaların başvurdukları ilk 10 branş şöyledir   (Turist Sağlığı
Dahil):

Tablo 2.1.1.G Uluslararası Hastaların
Başvurduğu İlk 10 Branş
123312

1 Acil Tıp

2 İç Hastalıklar

40305

5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

31996

8 Genel Cerrahi

19514

3 Ortopedi ve Travmatoloji

33031

6 Kadın Hastalıkları ve Doğum

29537

9 Kardiyoloji

18743

4 Göz Hastalıkları

32754

7 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

26047

10 Deri ve Zührevi Hastalıkları

14904

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 66

Ülkemize gelen hastalar incelendiğinde, en çok hastanın Almanya’dan geldiği
görülür ki bunda en büyük pay gurbetçilerimizindir. Turistin sağlığı kapsamında tatil için güney illerimizi tercih eden Rusya Federasyonu vatandaşları ile iç
savaş yaşayan Libya vatandaşları ikinci ve üçüncü sırayı almışlardır.4
4. Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 78
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Tablo 2.1.1.H Sağlık Turizmi Alanında Uluslararası Hastaların En Fazla
Başvurdukları İlk 10 Özel Hastane
Gelen uluslararası Hasta Sayısı

Hastane Adı

14909

Özel Medical Park İzmir Hastanesi

12963

Özel Acıbadem Maslak Hastanesi

8352

Özel Memorial Şişli Hastanesi

7169

Özel Medical Park Batman Hastanesi

Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi
Özel Acıbadem Fulya Hastanesi
Özel Erzurum Şifa Hastanesi

6009
5761
5460
4964

Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi

4681

Özel Batman Dünya Hastanesi

4275

Özel Bayındır Hastanesi

74543

Toplam

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü.
syf: 33

Sağlık turizmi kapsamında özel hastanelere yapılan başvuruları gösteren
tabloda bu rapora konu olan iki hedef ülke yer almaktadır. Romanya ve Bulgaristan vatandaşları listeye 7. ve 8. sıradan girerek bu ülkelerin potansiyelleri hakkında önemli bir ipucu vermektedir.
Tablı 2.1.1.I Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkelere Göre Özel
Hastanelere Başvuran Hasta Sayısı
42450

Libya

31167

Irak

19393

Azerbaycan

14573

Almanya

4718

Hollanda

3428

Rusya Federasyonu

2942

Romanya

2930

Bulgaristan

2660

Türkmenistan

2633

Suriye

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 85

18

2.2 TR21 BÖLGESİ: SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU
2.2.1 EDİRNE

2.2.1.1 Demografik Yapı
TARİHÇE
Trakya’nın önemli cazibe merkezlerinden biri olan Edirne’nin, oldukça hareketli bir geçmişi vardır. Göç yolları üzerinde bulunması ve Avrupa kıtasına giriş noktası olmasından dolayı her dönemde önemini koruyan kent, ilk
çağlarda bölgeye adını veren Trak kabilelerinden Odryslerin M.Ö. 5. yy.’da
kurdukları güçlü bir devletle tarihte derin izler bırakmaya başlamıştır. M.Ö.
4 yy.’da yıkılan bu devletin ardından bölgeye Makedonlar hakim olmuşlardır.
M.Ö 3. yy.’da ciddi Kelt akınlarına uğrayan Edirne M.Ö.168 yılında Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olarak Trakya Eyaletine bağlanmıştır. Bu dönemde Odryslerin yaşadığı bölge kent haline getirilerek Hadrianapolis adı verilmiş
ve uzun süre Hun ve Got saldırılarına maruz kalmıştır. Daha sonra Bizans döneminde de Peçenek Hun ve Avar Bulgar saldırıları ile karşılaşan bölge nihayet 1361 yılında Lala Şahin Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.
1365’ten 1453 yılına kadar Osmanlı Devletine başkentlik yapan şehir Edirne
olarak isimlendirilmiş ve kayıtlara da böyle geçmiştir.
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Kent Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim zamanında oldukça ilgi görmüş ve bu dönemde burada birçok eser inşa edilmiştir.
Osmanlı-Rus savaşında iki kez Rus, ardından da Bulgar ve Yunan işgaline
uğrayan Edirne, Mudanya Mütarekesinin ardından 25 Kasım 1922’te işgalin
sona ermesi ve Karaağaç bölgesinin 15 Eylül 1923’te Türkiye topraklarına
katılmasıyla bugünkü sınırlara gelen süreç tamamlanmıştır.
COĞRAFYA
6.119 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye’nin 0.78’ini oluşturan Edirne
ilinin güneyinde Ege Denizi, kuzeyinde Bulgaristan, batısında Yunanistan,
doğusunda ise Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale bulunmaktadır. Bulgaristan
ile 88 km, Yunanistan ile 204 km sınırı bulunan Edirne’nin Meriç, Tunca,
Ergene ve Arda gibi hem bereket taşıyan hem de zaman zaman su baskınlarına neden olan nehirleri vardır. Istranca, Uzunköprü, Çandır ve en yüksek
tepesi ile (Yerlisu 725 Metre) Koru Dağı, ili çevreler. En büyük ovaları Meriç
Havzası, İpsala Ovası ve Ergene Havzası’dır. Çamlıca Ovası, Keşan Ovası,
Süloğlu Ovası, Tunca Ovası, Mehterova, Gala Ovası, Kazanova, Soğukkuyu
Ovası ve Kirişhane Ovası ilde bulunan diğer ovalardır. Ergene Havzasını oluşturan Ergene Nehri’nin güncelliğini koruyan kirliliği ve arsenik miktarındaki
ciddi artış çevre sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Edirne ovalarında
en çok ay çekirdeği, kavun, karpuz, mısır, süpürge, çeltik ve pancar üretilir.
Gala, Dalyan, Taşaltı, Tuzla, Bücürmene, Sığırcık ve Pamuklu gölleri çevrenin
en önemli doğal gölleridir. Ergene Havzasının sert iklimine karşın ovaların bir
bölümünde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu durum ürün çeşitliliğinde bölge
adına önemli bir fark yaratır.
Edirne ilinde Merkez’de dahil olmak üzere 9 ilçe, 16 belediye ve 254
köy bulunmaktadır. Merkez, Keşan ve Uzunköprü en büyük ilçelerdir. Nüfusun %70’i şehirlerde, %30’u da köylerde yaşar. Merkez ilçenin Adrese Dayalı
Nüfus Kayı Sistemi 2013 rakamlarına göre nüfusu 150.260’tır. Aynı yıl Edirne
nüfusu 398.582 olarak sayılmıştır. Toplam nüfusun 279.508 kişilik kısmı şehirlerde yaşarken, 119.074 kişisi ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Edirne
Türkiye’nin en kalabalık 48. ilidir.5 Grafik 2.2.1.1.1’de görüldüğü gibi, kilometrekare başına 66 kişi ile 100 kişilik Türkiye ortalamasının oldukça altında
bir yoğunluğa sahip olan Edirne daha çok Avrupa’yı, Anadolu’ya ve Asya’ya
bağlayan bir transit yol olarak kullanılmaktadır. Gerek İpsala’dan, gerekse
Kapıkule’den yurda giriş yapan on binlerce gurbetçimiz memleket hasretlerini
ilk olarak Osmanlı yadigârı bu güzel şehirde gidermektedirler.

5. Seçilmiş Göstergelerle Edirne 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/EDIRNE.pdf, Erişim:10.02.2016
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Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Edirne 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/EDIRNE.pdf, syf: 14, Erişim:10.02.2016
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NÜFUS YAPISI
İlin nüfus artış hızı son yıllarda ya sabit kalmış ya da az da olsa eksilme göstermiştir. Oysa ülke genelinde nüfus artış hızı yıllara göre değişkenlik göstermek
ile birlikte %0.13’ün biraz üzerindedir. Tablo 2.2.1.1.A’da görüldüğü üzere
2011 yılında 399.316 olan il nüfusu 2013 yılında 398.582 ye düşmüştür. Bu
da %0.18 bir azalma anlamına gelmektedir. Türkiye genelinden bir farklılık
da şehirleşme konusunda görülmektedir. Ülke genelinde çeşitli nedenlere
bağlı olarak (ki bunların başında köy sayısının yeni idari düzenlemelerle birlikte 34.425’ten 18.214’e düşmesi gelmektedir) 2011-2013 döneminde ciddi
bir şehirleşme görülmektedir. 2011 yılında nüfusun %23,2’si belde ve köy-              
lerde yaşarken, 2013’te bu oranın %8.3’e düştüğü kayıtlara geçmektedir. Aynı
dönemde Edirne ilindeki oran sadece %1.9 kadar azalma göstererek köy ve
beldelerde yaşayanların oranı 2013’te % 29.9 olarak tespit edilmiştir.

Şehirleşme oranında Türkiye geneli ile oluşan bu büyük farklılığı Edirne’deki idari yapılanmanın değişmemesiyle açıklamak mümkündür. Tablo
2.2.1.1.B’de görüldüğü gibi Türkiye genelinde 2011 yılında 34.425 olan köy
ve belde sayısı 18.214’e düşerken, Edirne ilinde 2011 yılında 248 olan köy
sayısı 254’e yükselmiştir.
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Tablo 2.2.1.1.C’de, Türkiye genelinde Edirne’de yaş gruplarına göre nüfus
dağılımı verilmektedir. Bu tabloda dikkat çekici olan unsur, nüfusumuzun
büyük bir çoğunluğunun genç ve çalışan nüfus olduğudur. Hiç şüphe yok ki
işsizlik sorunlarını günden güne çözen Türkiye genç ve donanımlı işgücü ile
dünya devleri ile boy ölçüşebilecek ekonomik güce hızla ulaşmaktadır.
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Okuma yazma oranları ile ülkemizin genelinden daha iyi durumda olan Edirne ilinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı sadece %1,3’tür. 2013 verilerine
göre tüm ülke genelinde okuma yazma bilmeyenlerin nüfus içerisindeki oranı
%2,9’a denk gelmektedir. Ortalama evlilik yaşları Türkiye geneli ile çok ciddi
bir fark göstermemektedir. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından
2009-2013 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre, ortalama evlilik yaşını
erkeklerde 29, kadınlarda da 24 olarak vermektedir.
Önemli eğitim kurumlarına sahip olan Edirne’de öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında ve 14’tür. İlkokulda net okullaşma oranı %99,69 ile Türkiye ortalamasının çok az üzerindeyken,
lise seviyesinde net okullaşma oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde
ve Edirne halkının eğitime verdiği önemi ortaya koyacak ciddi bir göstergedir.
2013 çalışmalarına göre Edirne halkı mutluluk sıralamasında Türkiye ortalamasının altında kalmış ve 54,1 ile 66. sırada yer almıştır.
2.2.1.2 Sosyokültürel Yapı
Edirne yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve toprakları üzerinde beslediği her medeniyetten önemli bir parçayı günümüze kadar taşımayı
başaran çok zengin bir kültür mirasına sahip önemli bir sınır ilimizdir. İsmini
ilk olarak bölgeye yerleşen Traklardan alan bölge 1361 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetine geçtikten sonra Edirne adıyla anılmaya başlanmış
ve günümüze kadar da bu isimle gelmiştir. Hem Anadolu’nun hem de Rumeli’nin derin izlerini taşıyan Edirne, kültür çeşitliliğini bu harmana borçludur.
Bir yandan buram buram Anadolu kokarken diğer yandan da 9/8’lik
ritmiyle, kırık havalarıyla bayram sabahlarının vazgeçilmez repertuvarlarını
oluşturur Edirne türküleri. Birçok halk deyişinin kaynağı olan Edirne’nin
günlük yaşama ait son derece eğlenceli ve bir o kadar da geçerli sözleri kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam etmektedir. ‘’Etrafın zengin mi? İşin engin,
etrafın aç mı? Sen oradan kaç’’ diyen Edirneliler aynı zamanda tanrı misafirlerine evlerini ve sofralarını ardına kadar açan gönlü zengin insanlardır.
Edirne’de rengârenk şalvarları, yelekleri, bindallıları ile köylerde
yaşayan kadınlar, kravat bağlamaktan pek hoşlanmasalar da ceket pantolon ve olmazsa olmaz kasketleri ile erkekler çağdaş bir görünüm sergiler-             
ler. Sayıları az da olsa feraceli ve çarşaflı kadınlar görmek de mümkündür.
Geleneksel kıyafetlerle modern giyim tarzının harmanlandığı ve kimsenin
diğerinden şikâyetçi olmadığı, birbirleri ile barışık yaşayan bir ildir Edirne.
Ege ve Karadeniz’in etkileri görülse de Trakya’ya özgü hareketli
halk oyunlarını izlemek insana coşku verir. Biçim ve hız açısından çarpıcı                 
renklerdeki giysileri ile Anadolu Halk oyunlarından oldukça farklı bir görünüm
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sergiler Edirne halk oyunları. Debreli Hasan; Kasap Oyunu, Çamko, Mendil ve
Zigoş yörede en çok sevilen oyunlardır.6

Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenerek ilkbahar büyük bir coşkuyla karşılanır. Edirne’de
Hıdrellez çok ilginç bir şekilde kutlanmaktadır. Nehir kenarına ellerinde su
kaplarıyla erken saatlerde gidenler yüzlerini yıkarlar.  Sarayiçi’nde söğüt dalları ve en yeni giysileri ile yürüyüş yapan genç kızlar kutlamalara ayrı bir
güzellik katar. Edirnelilerin bir kısmı günahlardan arınmak, zinde kalmak
için bereket ve bolluk dileyerek nehirde yüzerler. Önceden hazırlanan niyetler
manilerle birlikte gerçekleşmesi dileğiyle söylenir.

6. Edirne Tarihi ve Kültürü, http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/folklor.html, Erişim:10.02.2016
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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
655 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri şöleni, Balkan Savaşı ve I.
Dünya Savaşı sonrası bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyü
civarında bulunan Kırkpınar Çayırında yapılmıştır. Ardından Edirne-Mustafa
Paşa yolu üzerinde yer alan Viran Tekke mahalline taşınan Ermeydanı, Cumhuriyetin ilanından sonra Edirne’nin Sarayiçi bölgesine nakledilmiştir.
En büyük ödülü “Başpehlivan” alır ve o kişi bir yıl süreyle “Türkiye
Başpehlivanı” unvanını elinde tutar, unvanı üç yıl arka arkaya koruyabilen
Altın kemerin de sahibi olur. Daha alt kategorilerde birinci olanlara ve dereceye giren pehlivanlara verilen ödül, para olabileceği gibi hayvan da olabilir.
Eski yıllarda Başpehlivana deve, baş-altı pehlivanına boğa, büyük-orta’ya kısrak, diğer boylara da bunlara benzer ödüller verilirmiş.

Edirne’nin geçmişinde en derin iz bırakan dönem Osmanlı, en önemli isim
de Mimar Sinan’dır. Bugün Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii
ile Sultan Yolu’na eşlik eden su kemerleri birer mimari şaheserdir. Bunların
dışında Sultanlar adına yapılan camiler, saraylar, Uzunköprü, Rüstempaşa
Kervansarayı ve hamamlar her yıl binlerce ziyaretçiye uğrak yeri olmaktadır.
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Hadrianus’un inşa ettiği Edirne surları kalıntılarını şehrin çeşitli noktalarında görmek mümkündür. Çok daha önceden Odryslerden kalma bazı yapılara
da Edirne sınırları içerisinde rastlanmaktadır. Kültür çeşitliliğinin en önemli
göstergelerinden bazıları da St. George Bulgar Kilisesi, İtalyan Kilisesi, Sinagog ve Bahai Evi’dir.

2.2.1.3 Sağlık Hizmetleri
Günümüz sağlık hizmetlerine geçmeden önce Edirne tarihinin önemli bir
ayrıntısına dikkat çekmek gerekir. 15. yy.’da Osmanlı akıl ve ruh sağlığı problemleri olanları müzik ve su ile tedavi ederken Avrupa aynı tür hastalıkları
taşıyanları engizisyonda yargılayıp “içlerinde şeytan var” gerekçesi ile yakmaktaydı. 1488’de yapılan Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası’nda akıl hastaları tedavi edilmekteydi. Darüşşifa sadece bir hastane değil aynı zamanda tıp
medresesi, camii, misafirhane, imaret, hamam, köprü, değirmen, su deposu, mehterhane gibi bölümleri ile tam bir kampüstür. Burası 1997’de Trakya
Üniversitesi tarafından müze haline getirilmiş ve her yıl binlerce ziyaretçinin
ilgi odağı haline gelmiştir. Müze 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze
Ödülünü, 2007 yılında ise Avrupa Kültür Mirası - Mükemmellik Kulübü En
İyi Sunum Ödülünü kazanmıştır.
2002 Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm ülkede sağlık hizmetle-       
rine erişim daha da kolaylaşmış, hizmet kalitesi yükseltilmiştir. Ancak gerek              
Edirne ili özelinde gerekse Trakya genelinde sağlık hizmetlerinin fiziki ve insan kaynakları boyutu 2012’den bu yana gözle görülür bir sıçrama yapmıştır.
Geçtiğimiz Eylül ayında açılan Sultan I. Murat Hastanesi ile Edirne, sağlık
hizmeti sunumunda boyut atlamıştır. Yapımına başlandığında şehir dışında  
ve uzak olması, vatandaşın ulaşamayacağı noktada inşa edilmesi açısından
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eleştirilen; 400 yataklı, modern cihazlarla donatılmış bina bugün hasta akınına uğramaktadır. 2014 aynı dönemi ile kıyaslandığında poliklinik sayısı %25
artmıştır. İlçelerde yapımı devam eden hastaneler de açıldığında Edirne’nin
sağlık hizmeti kalitesi daha da yükselecektir.
Sultan I. Murat Hastanesi gerek fiziki yapısı gerek teknik donanımı
gerekse sağlık personeli kalitesi ile bölgenin en önemli sağlık hizmeti sunucularından birisidir. Birçok yan dal ihtisas sahibi hekimi ile tek çatı altında Edirne ve çevresine şifa dağıtan bu hastane aynı zamanda Balkanlar için
de önemli bir başvuru merkezidir. Ayda 110.000 hastaya hizmet veren hastanenin günde 40-50 ameliyat yapılan 13 ameliyat salonu vardır. Jinekoloji
ameliyathaneleri olan Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde her oda ve
yatak aynı zamanda travay ve doğum salonu işlevi görmektedir.
Trakya Üniversitesi Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı büyük
destekle fiziki yapısının eksikliklerini gidermiş ve 1000 yatağı ile birçok ana
ve yan dalda sağlık hizmeti vermektedir. Koğuş sisteminden çıkıp iki ve tek
kişilik odalarda, dahili ve cerrahi dallardaki 140 öğretim üyesi ile hizmet veren
bu hastane aynı zamanda tüm bölgeye acil hizmeti de sunmaktadır.
Kardiyoloji ve KVC bölümlerinin hizmetleri 24 saat kesintisiz devam
etmektedir. Trakya’da aort disseksiyonunun yapıldığı, serbral arter anevrizmaların tedavi edildiği İstanbul dışında bölgedeki tek yerdir.
Yılda 2.600 yeni onkoloji hastasına hizmet verebilme kapasitesi ile 60
yataklı ayrı bir medikal onkoloji binasına sahip olan Trakya Üniversitesi Hastanesi, robotik kemoterapi hazırlama ünitesi ile bölge halkının ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.
Radyoterapi bölümünde 3 ayrı Lineer Akseleratör (Linac) cihazı ile
hizmet veren hastanede Sağlık Bakanlığı katkısıyla alınan Yoğuluk Ayaralı
Radyoterapi cihazı (IMRT) ile çağdaş tıbbın tüm gereklerini eksiksiz yerine
getirmektedir. Üniversitenin sahip olduğu Pet-CT sadece Edirne’nin değil, neredeyse bölgenin tek cihazıdır. Hastanenin en büyük sorunu yatak başına 0,4
olan hemşire sayısı ile zaman zaman görülen aksamalardır.
Üniversite hastanesinin dışında yaygın bir birinci basamak sağlık
hizmeti sunum ağına sahip olan Edirne’de Sultan I. Murat Devlet Hastanesi
ile birlikte Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçelerinde bulunan Devlet  Hastaneleri ve bağlı üniteler de hizmet sunmaya devam etmektedir. İmplant uygulaması gibi büyük cerrahi işler de gerçekleştirebilen ve ayrı bir binaya sahip
olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi modern cihazları ve yeterli hekim kadrosu ile
ilin ağız ve diş sağlığına katkıda bulunmaktadır.
Bebek ölüm oranı 2013 verilerine göre ülke genelinde hala 10 üzerinde seyrederken Edirne ilinde bu oran 7,9’dur. 2013 yılında nüfus başına
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16,9 olan doğum oranı Edirne’de oldukça düşük ve 10.4’tür.
Tablo 2.2.1.3.A, 2008-2012 arasındaki kurum ve yatak sayısı değişimlerini göstermektedir. Edirne’de bazı hastane ve kurumların birleştirilmesi ile
oluşturulan Sultan I. Murat Devlet Hastanesi sadece yatak sayısında değil
iyileştirilmiş yatak sayısında da oldukça önemli farklılıklar yaratmıştır. Bu
hastanenin 400 yatağı özel hastane konfor ve donanımına sahiptir. Benzer bir
değişiklik 3 yıllık bir planın son günlerini yaşadığımız şu sıralarda üniversite
hastanesi için de geçerlidir.

2.2.1.4 Sağlık Turizmi Güncel Durum
Edirne elverişli bir konuma, iki önemli hastanye ve kendi vatandaşlarına üst
düzey sağlık hizmeti sunmakta yetersiz kalan yakın komşu ülkelere sahip
olmasına rağmen sağlık turizminde henüz yeterince organize olamamıştır.
Bunun en büyük nedeni Edirne’nin de fiziki alt yapısındaki eksiklerinin henüz
giderilmiş ve giderilmekte olduğu gerçeğidir. Ancak son 3-4 yılda yapılan
önemli yatırımlarla bu sorunlarını çözmüş ve atılım yapmaya aday bir il haline
gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Turizmi hareketlerinde 2015 yılı
için öngördüğü sayı olan 20 milyonun aşılacağı 2016 yılı içerisinde hiç kuşku
yok ki Edirne de yaptığı yatırmaların karşılığını alacak ve uluslararası hasta
sayısını katlayarak arttıracaktır.
Geçmiş

yıllardaki

bazı

eksikliklere

rağmen

uluslararası

has-

ta sıralamasında ilk 10 üniversite hastanesi içerisinde 2014 yılı sayılarına
bakıldığında Trakya Üniversitesi Hastanesi 484 hasta ile 5. sırada yer almaktadır. Aşağıdaki tablo başvuruda öncelik alan illeri ve hastaneleri göstermektedir.
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Hastane Adı

Sağlık Turizmi
5688

Karaman Devlet Hastanesi

1265

Sivas Numune Hastnesi

1139

Mardin Derik Devlet Hastanesi

1046

Sivas Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Bolvadin Dr. Halil
İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet
Hastanesi

1011
771
707

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

699

Bayburt Devlet Hastanesi
Kütahya Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesi

660
655
13641

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Toplam

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 39

Tablo 2.2.1.4.B, Sağlık Turizminde hastaların en fazla başvurdukları 10 Devlet
Hastanesini göstermektedir. Bu tabloda İstanbul ve Edirne dahil Trakya’dan
hiçbir Devlet Hastanesinin olmaması dikkat çekicidir.
Edirne’nin Sağlık Turizminde Trakya Üniversitesinin dışında istatistiklerde olmamasının en büyük nedeni Devlet Hastanesinin 2015 Eylül ayında açılmış olması ve Uluslararası Hastalara ancak bu tarihten sonra hizmet
sunabilecek duruma gelmesidir. ADSM bu konuda yeterli olmasına ve kısmi
bir çaba içerisinde girmesine rağmen aracı kurum eksikliği ve organizasyonun
henüz kurulamamış olması hasta gelişini etkilemiştir. Yukardaki tabloda
Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 10. Sırada yer alması bir tesadüfün
değil önemli bir ihtiyacın ve organizasyonun parçasıdır.
İller
Balıkesir

Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Genel Toplam

Sağlık Turizmi
31

Turistin Sağlığı
493

339

307

2474

6925

830

311

84104

54888

46

63

6787

1755

160

227

74

322

9

1551

94854

66842

Genel Tolam
524
9399
646

1141

138992
109

8542
387

396

1560

161696

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü. syf: 57

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile yapılan görüşmeden edinilen bilgilere göre Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sağlık turizmine ilişkin herhangi bir
özel faaliyeti bulunmamaktadır. Bu konuda Edirne Kamu Hastaneleri Birliği
ile beraber hareket ederek daha etkin kılınmaları, kurum olarak yerel işletmecileri bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri gerekmektedir. Bie proje geliştirilmesi
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durumunda Ticaret ve Sanayi Odası’nın gerekli destek sağlayacağı bilgisi alınmıştır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sn. Mehmet Eren, sağlık
turizmi konusunun gündemlerinde olduğunu, özellikle Balkanların yaşlı nüfusunun sağlık sorunlarını çözmesi için bölgenin elverişli olduğunu belirterek,
geliştirilecek projelere hem Ticaret Odası olarak, hem üyeleri açısından katkı
sağlayacaklarını dile getirmiştir.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, Edirne’nin gelişmiş sağlık hizmetleri sunumu açısından bir sıkıntısı olmadığı,
kentin olanaklarının turizm sektörü ile birleştirilerek, Balkanlar için çekici
bir destinasyon haline gelmesinin çok da zor olmadığına değinilmiştir. Valilik
belediye, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirilerek böyle
bir çalışmanın başarılı olabileceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan
Özcan, müdürlüğünde şimdilik sağlık turizmine yönelik bir birim olmadığını
fakat geliştirilecek projelere önemli katkılarda bulunabileceklerini ifade etmiştir.
Edirne insan kaynakları ve sağlık çalışanların kalitesi açısından
Sağlık Turizmine geçişte hiç zorlanmayacak illerimizden birisidir. Dil sorununu soydaş çalışanlarla ve daha önce göç eden vatandaşlarımızla aşan
ilin en büyük sorunu organizasyon eksiğidir. Sağlık Turizmi birimi çalışan
ve sorumluları ile yöneticiler, ilk kez Ocak 2016’da iki grup halinde 4’er günlük eğitim almışlardır. Trakya Kalkınma Ajansı katkıları ile Teknik Destek
Programı kapsamında TR21/15/TD/0047 referans numarası ile kabul edilen
“Sağlık Turizmi Liderleri” eğitim projesi Ocak 2016 tarihinde gerçekleştiril-                
miştir. Alanda yapılacak çalışmalarda bölgesel hedefler göz önünde bulundurularak projeye Tekirdağ ve Kırklareli’den ilgili sağlık yöneticileri ve Sağlık
Turizmi Birim sorumluları da proje hedef grubuna dahil edilmiştir. Edirne
Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği’nden alınan bilgilere göre toplam 59 kişi
2 grup halinde 4 günlük eğitimi tamamlamıştır.
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2.2.2 TEKİRDAĞ

2.2.2.1 Demografik Yapı
TARİHÇE
Trakya’ya adını veren ve savaşçı bir kavim olan Traklar prehistorik dönemde
bölgeye yerleşmiş ve bir bakıma da bölgenin kaderini değiştirmiş damgasını
vurmuştur. Orta Asya’dan M.Ö 4000 yıllarında Tekirdağ çevresine de yerleşen
bu kavim Truva Savaşlarında taraf olarak Yunan Halkının o dönemde bölgeye
yerleşmesine engel olmuşlardır. Yaşan biçimi olarak Orta Asya’dan göç eden
tüm kavimlerin ortak özelliklerini taşıyan Traklar birçok höyük ve eseri de bu
topraklara miras olarak bırakmışlardır. Yakınlığı ve yol üzeri olması nedeni ile
İstanbul’la ilgilenen her kavim her devlet Tekirdağ ile de ilgilenmiş ve geçtiği
bu topraklarda derin izler bırakmıştır. Tekirdağ’ın kültür zenginliğinin temellerini bu noktalarda aramak doğru bir karar olur.
M.Ö. 800-341 arasında geçen yıllarda Yunan hakimiyetine ait çabalar
görülmektedir. Bütün bir kıyaya hakim olmak isteyen Yunan askerleri   bir
türlü Trakları yenememişler ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ancak
M.Ö. (750-550) yıllarında Traklarla Yunanlar karşılıklı anlaşarak savaşı sona
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erdirmiş, koloniler kurmuşlardır. Yunan kültüründen derinden etkilenen
Traklar belli bir tarihe kadar İran’dan gelen saldırılara karşı direnmiş ancak
İskitler, Persler, Makedonyalılar ve Keltler Trakya’yı istila etmişlerdir. Nihayet
Romalılar, Trak hâkimiyetine son vermiş ve Marmara Ereğli’sini önemli bir
merkez yapmıştır. İmparator Konstantin İstanbul’u Roma’nın başkenti yapınca Marmara Ereğlisi ihmal edilmiş ve Gotların istilasına uğramıştır. Bölge
Bizans idaresinde iken Trakya Hun, Avar, Slav, Peçenek, Bulgar, Haçlı ve
Anadolu Türklerinin saldırılarına uğramıştır.
962 yıl Bizans yönetiminde kalan bölge 1355 yılında Gelibolu  Çimpe
kalesinin Süleyman Paşa tarafından alınmasının ardından 1356 yılında  
Malkara ve Şarköy 1357 de Tekirdağ’ın alınması ile   Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Balkan Savaşlarında (1912) Bulgar işgaline uğrayan Tekirdağ
1913 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. I. Dünya savaşından sonra
Mondros Mütarekesi’nin verdiği imtiyazdan faydalanan Yunan kuvvetleri 20
Temmuz 1920’de Tekirdağ’ı işgal etmiş, ancak 13 Kasm1922’de Yunan işgali
de sona erdirilerek tekrar Türk yönetimine geçmiştir.
15 Ekim 1923 tarihinde İl merkezi haline getirilen Tekirdağ 4 Aralık
1840’da Büyük Vatan Şairi Namık Kemal’in doğumuna tanıklık etmiştir. 19.
Tümen Mustafa Kemal’in önderliğinde Çanakkale’de destan yazmadan önce
Tekirdağ’da savaşa hazırlanmıştır. 23 Ağustos 1928’de Atatürk Harf İnkılabı
vesilesiyle Tekirdağ’a gelip Başöğretmen olarak ilk dersi bu ilde vermiştir.
COĞRAFYA
İstanbul ve Çanakkale illeri arasında yer alan Tekirdağ, doğuda İstanbul, batıda Edirne ve Çanakkale, kuzeyde Kırklareli ve az bir kıyı şeridiyle de Karadeniz ile çevrilidir. Trakya’nın güneyinde verimli toprakları ile şirin bir kıyı kentidir. Tekirdağ, 6.339 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün
%0,81’i kaplamaktadır. Tekir Dağları, Kumbağ’dan başlar Gelibolu istikametinde bir sıradağ halinde uzanır. En yüksek yeri 945 metre ile Ganos’tur.
Daha doğuda bulunan Koru Dağı ise Güney Trakya’nın en önemli yükseltilerindendir. İlin doğu kesimi daha az yüksek olup, Istrancalar Çerkezköy’den
başlar ve kuzeye doğru gittikçe yükselir.
Türkiye’nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan 3 ilinden biri olan
Tekirdağ, Marmara Denizi’nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla
kaplı kıyı şeridi ile iç kesimlerde akarsuların geniş tabanlı vadilerini kaplayan
geniş ve bereketli ovaların yer aldığı, tarımın modern yöntemlerle yapıldığı
sanayii bakımından da oldukça gelişmiş bir şehirdir. Bunların en önemlileri Çerkezköy’den başlayarak batı   yönünde, Ergene yatağı boyunca giderek
genişleyen Ergene Ovası ile Ergene nehrine akan Hayrabolu ve Çene dereleri-
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nin alüvyon yatakları boyunca uzanan Hayrabolu ve Çene Ovalarıdır. Bu iki
ova 50 222 hektar alan kaplar.
Akarsuların debi ve rejimleri düzensiz olup, yağış miktarı ve rejimiyle
orantılıdır. Yazın, suları azalarak kuruyan nehirler, kışın ardından yağış ve
kar erimeleriyle bahar aylarında çoğalmakta, hatta taşmaktadır. Akarsular
Saroz Körfezi, Marmara Denizi ve Karadeniz’e dökülür. İlin önemli akarsuları
Ergene Irmağı ile Çorlu, Hayrabolu, Işıklar, Oluk Başı ve Gölcük Dereleridir.
Tekirdağ ili iklimi, ılıman olarak nitelendirilir. İç kesimlere girildikçe denizden
uzaklaşmanın ve yükseltinin etkisiyle sıcaklık ve yağış değerlerinde düşüşler
görülür. Marmara boyunca, yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ise
ılık geçen Akdeniz ikliminin özellikleri görülür. Kış mevsiminde kar yağışları
görülür. İç kesimlere girildikçe yaz mevsimi daha kurak, kış mevsimi daha
soğuktur ve yarı karasal iklim özellikleri dikkat çeker.
NÜFUS YAPISI
Tekirdağ ilinin nüfusu, 2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına
göre 937.910’dur ve Tekirdağ ili büyükşehir statüsüne olduğundan tüm nüfus
il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. İl merkezindeki Süleymanpaşa ilçesinin
nüfusu 187.727 kişidir. En büyük ilçeleri Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy
iken en küçük ilçesi ise bir zamanlar bölgenin merkezi olan Marmara Ereğlisi’dir. 2013 ölçümlerine göre 81 il arasında Türkiye’nin en kalabalık 23ncü ili
olan Tekirdağ’ın merkezindeki Süleymanpaşa dahil 11 ilçesi vardır.7
Marmara Denizinde önemli bir liman şehri olan Tekirdağ ilinin ekonomisi sanayi ağırlıklıdır. İl merkezinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait
bir liman, Marmara Ereğlisi’nde Martaş Limanı ve Botaş LNG Limanı mevcuttur. Tekirdağ ili toplam tarımsal alan bakımından Türkiye’de 30. sıradadır. Bu
alanın 311.163 hektar toplam işlenen tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü
bitkiler ve yem bitkileri alanıdır. Buğday, mısır,  kanola ve ayçiçeği kentin en
önemli ürünleridir.
2013 sayımlarına göre Tekirdağ 874.425 kişilik nüfusu ile Türkiye
sıralamasında 23. olarak yer almaktadır. Grafik 2.2.2.1.1’de görüldüğü gibi,
Tekirdağ ili kilometrekare başına 139 kişilik nüfus yoğunluğu ile ortalaması
100 olan Türkiye’nin oldukça üzerindedir.

7. Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TEKIRDAG.pdf, Erişim:11.02.2016
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Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TEKIRDAG.pdf, syf: 14, Erişim:11.02.2016
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Tarım faaliyetleri çok önemli olmakla beraber Tekirdağ ilinin tamamı Büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alındığından, Grafik 2.2.2.1.2’de gösterildiği
gibi, nüfusun tamamı il merkezinde oturuyor gibi görünmektedir.

Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TEKIRDAG.pdf, syf: 13, Erişim:11.02.2016
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Tekirdağ nüfus artış hızında binde 25,7 ile Türkiye ortalaması olan 13,7’nin
neredeyse 2 katı’dır. Aşağıdaki Grafik 2.2.2.1.3’te görüldüğü gibi, bu orana en
yakın iller, 25,1 ile Kocaeli ve 30,9 ile Antalya illeridir.

Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TEKIRDAG.pdf, syf: 15, Erişim:11.02.2016
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Tekirdağ’da ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması olan 19’un az üzerinde, 21 olarak tespit edilmiştir. 2013-2014 Öğretim yılında İlkokullarda okullaşma oranı %99,47 iken Türkiye geneli %99,57
olarak gösterilmektedir. Ortaöğretim okullaşma oranında Türkiye genelinin
üzerinde yer almıştır. Türkiye geneli %76.65 iken Tekirdağ’da %82,14 tür.
Türkiye genelinde mutluluk düzeyinin %59 iken, bu oranın Tekirdağ
ili özelinde %56,5 olarak izlenmektedir.
2.2.2.2 Sosyokültürel Yapı
Tekirdağ, Bizans döneminde Bisanthe ve sonraları Rodosto adıyla bilinir.  
Türkler kenti ele geçirdikten sonra, şehre önceleri Rodosçuk, 18. yüzyıldan
itibaren de Tekfur Dağı demişlerdir. Cumhuriyetin ilanından sonra “tekfur”
sözcüğü yerine “tekir” kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni “tekfur” kelimesinin Ermenice ve Hristiyan valilere verilen isim olmasıdır.
Sisam adasından gelen koloniciler tarafından kurulan daha sonra da
Odyrs’lerin eline geçen şehre ait ilk kalıntılar alt Paleolitik çağa aittir ve daha
çok Karansıllı Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki kazı alanlarında tespit edilmiştir. İlk olarak Trakların yaşadığı  bölge daha sonra  Makedon, Pers, Roma ve
Bizans egemenliğini yaşamış nihayet 1357’de I. Murat tarafından fethedilerek
Osmanlı topraklarına katılmıştır. Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi
olan Tekirdağ 1703 yılında Avusturya İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesi veren Macar prensi Rakoczi’ye de ev sahipliği yapmıştır. Döneminin
sonlarında sırasıyla 93 Harbi’nde Rus, Balkan Harbi’nde Bulgar ve I. Dünya
Savaşı’ndan sonra Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş Savaşı ile gelen zaferin
ardından 13 Kasım 1922 tarihinde Türk topraklarına katılmıştır.
Anadolu örf ve adetlerini Rumeli gelenekleri ile harmanlayan
Tekirdağ’ın çok zengin ve hareketli bir kültür yaşamı vardır. Tarihin içinden
gelen ve çeşitli uygarlıklara ait birçok eseri bünyesinde barındıran Tekirdağ’ın
en büyük iki övünç kaynağından birisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kente
olan özel ilgisi ve birisi de büyük vatan şairi Namık Kemal’in doğum yeri olmasıdır.
Atatürk, 13 Temmuz 1913 günü yaptığı Şarköy ziyaretinin ardından
Çanakkale destanını yaratan 19. Fırkanın kuruluşu için, 2 Şubat 1915 günü
yeniden Tekirdağ’a gelmiş ve bunu Harf Devrimi için geldiği 23 Ağustos 1928
tarihli ziyareti ile 3 Haziran 1936 da inşa edilen göçmen konutları ve 16-17
Ağustos 1937 de Trakya Manevralarını izlemek için geldiği ziyaretler takip
etmiştir.
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Tarih öncesi çağlardan yakın geçmişimize kadar eserlerin sergilendiği Etnografya müzesi 1927 yılında inşa edilen Vali Konağının 1977’de İl Özel İdaresine devredilen ve restore edilen binasında ziyaretçilerini beklemektedir.

21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da doğan büyük Hürriyet ve Vatan Şairi
Namık Kemal’in evi tüm il yaşayanlarının ortak çabası ile onarılmış ve 1993
yılında hizmete girmiştir.

1553  yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Rüstem Paşa Camii ve Külliyesi geçmişten günümüze sağlam olarak intikal etmiş önemli değerlerimizden
birisidir. Rüstem Efendi çeşmesi 1856 yılında yapılmış göz kamaştırıcı estetiğe sahip tarihi değer taşıyan önemli bir sanat eseridir.
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Marmara Ereğlisi Antik Perinthos kenti Çorlu Kalesi 1521 de Mimar Sinan
tarafından yapılan Çorlu Süleymaniye Camii Hayrabolu’daki Hasan Bey Camii
Hacılar Köprüsü Malkara’daki Gazi Ömer Bey Camii ve Baş Çeşme görülmeye
değer eserlerdir. Muratlı ve Saray ilçeleri de görülmeye değer önemli yerleşim
yerleridir.
Egnatia ve Sultanlar yolu olarak bilinen yolların bir kısmı Tekirdağ
ili içerisinden geçmektedir. 1120 Km uzunluktaki Egnatia yolu Roma döneminden kalmadır ve Malkara’ya bağlı Keremyan Köyü ve Marmara Ereğlisi
ilçesinden geçmektedir. Kanuni Sultan Süleyman 1529 ve 1532 yıllarında Viyana seferine çıkarken izlediği yol olan Sultanlar Yolu Saray ilçesinden geçe-        
rek Topkapı Sarayına ulaşır.
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Tekirdağ Yöresi Halkoyunlarından en önemlileri Kampana, Alipaşa, Depreli
Hasan, Kasap, Çifte Telli, Nazife Hanım, Börülce ve Tekirdağ Karşılamasıdır.
Bu oyunların Trakya bölgesinin diğer illeri olan Edirne ve Kırklareli’ye özgü
halkoyunlarından ritim ve tarz açısından çok önemli bir farkı yoktur. Rengârenk giysileri genç kızlar ve delikanlılar yörenin heyecanını ve güzelliğini
yansıtan bu oyunları büyük bir keyifle sergiler.

Gastronomi açısından Trakya’nın üstün damak zevkini yansıtan Tekirdağ’ın
en ünlü ürünü hiç şüphe yok ki köftesidir.
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2.2.2.3 Sağlık Hizmetleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde yedi adet sağlık tesisi ile Tekirdağ
halkına sunulan sağlık hizmetleri 2003 yılından itibaren yapılan yatırımlarla
on dört adete çıkartılmış hem sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylaştırılmış hem
de hizmet çeşitliliği arttırılmıştır. Bu geçen on yıl süresince yapılan yatırımların güncellenmiş değeri 178 Milyon TL’dir. 2018 yılına kadar yapılacak
yatırım miktarı ise 879 Milyon TL’dir.
Şu anda gerçekleşmesi %94-99 arasında olan Çerkezköy Devlet Hastanesi, Saray Devlet Hastanesi, Malkara Devlet Hastanesi ve Çorlu Ağız ve Diş
Sağlığı Hastanesi de hizmete tam anlamıyla girdiğinde verilen hizmetin kalitesi daha da yukarıya çıkartılacaktır.
Tablo 2.2.2.3.A Sağlık Kurumu ve Kuruluş Sayıları
SAĞLIK BAKANLIĞI

1. Basamak
Sağlık
Kuruluşu

E2 - E3
Entegre
İlçe
Hatanesi

Devlet
Hastanesi

Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi

204
10
Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri
- 2 Adet A2 Grubu Devlet Hastanesi
- 1 Adet B Grubu Devlet Hastanesi
- 1 Adet C Grubu Devlet Hastanesi
- 4 Adet D Grubu Devlet Hastanesi
- 1 Adet E1 Grubu Devlet Hastanesi
- 2 Adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
- 1 Adet Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

ÖZEL

ÜNİVERSİTE

ADSM
2

Tıp
Fakültesi
Hatanesi

Tıp
Merkezi

Dal
Merkezi

Özel
Hastane

ADSM

1
1
1. Basamak Sağlık Kuruluşu
- 11 Adet Toplum Sağlığı Merkezi
- 82 Adet Toplum Sağlığı Merkezi (244 Aile Hekimliği
Birimi)
- 72 Sağlık Evi
- 1 Ana Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Birimi
- 1 OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)
- 2 Verem Savaş Dispanseri
- 2 KETEM (Kanser Erken Teşhis Taram Merkezi)
- 1 Halk Sağlığı Laboratuarı
- 1 ASH Komuta Kontrol Merkezi
- 29+2 Acil Sağlık Hizmetleri 112 İstasyonu

Kaynak: Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi, 2015, syf: 7

Günümüzde yukardaki tablodan da izlenebileceği gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait 204 adet 1. Basamak Sağlık Kuruluşundan iki adet A2, bir adet B,
bir adet C, dört adet D, bir adet de E1 Grubu Devlet Hastanesi olmak üzere
toplam on Devlet Hastanesi ve bir Tıp Fakültesi Hastanesi Tekirdağ ilinde
hizmet vermektedir. İlde ayrıca bir adet Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve iki
adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi vardır.
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ise şu şekilde dağılmıştır; 11 adet
Toplum Sağlığı Merkezi, 82 adet Aile Sağlığı Merkezi, 72 adet Sağlık Evi, 1 Ana
Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Birimi, 1 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 2 Verem Savaş Dispanseri, 2 Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi, 1 Halk Sağlığı
Laboratuvarı, 1 Acil Sağlık komuta Merkezi ve 31 adet Acil Sağlık Hizmetleri
112 İstasyonu. Sağlık İnsan Gücü Kurumsal Dağılımı Aralık 2015 tarihinde
Tablo 2.2.2.3 B de görüldüğü gibidir.

42

Tablo 2.2.2.3.B Sağlık İnsan Gücünün Kurumsal Dağılımı
İl Sağlık
Müdürlüğü

Uzman Hekim

Sayı
Aralık 2015
1

Diş Hekimi

1

Asistan Hekim

Pratisyen Hekim

-

Halk Sağlığı
Müdürlüğü

KHBGS

Sayı

Aktif 2015

16
7

-

Üniversite
Aralık 2015

Özel
Aralık
2015

302

103

278

127

-

160

-

297

Ebe - Hemşire

21

462

214/816

115

Sağlık Memuru

14

119

252

-

465

44

-

208

47

48

40

90

-

3

-

ATT - Paramedik

279

GİHS

50

44

446

1.043

Diğer Sağlık
Hizmetleri
YHS

Diğer

Genel Toplam

-

-

18

40

16

33

120
17

2253

-

52

33

Eczacı

58

52

3
-

-

384
-

-

35

1.047

355

2.434

-

-

Kaynak: Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi, 2015,
syf: 11

Sağlık Kurumlarına hasta başvuru sayıları, aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Aile Hekimliği müessesi ve Birliğe bağlı hastaneler müracaatların yaklaşık
%84’ünü karşılamaktadır.

Kaynak: Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi, 2015, syf: 16
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Grafik 2.2.2.3.2’de görüldüğü gibi, 2012 yılı verilerine göre 100.000 kişiye
düşen yatak sayısı Türkiye ortalamasının altındaydı. Halihazırda bitmek
üzere olan yatırımlar ve ihalesi yapılmış yatırımlar tamamlandığında bu oran
tersine dönecektir.

Kaynak: Seçilmiş Göstergelerle Tekirdağ 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/TEKIRDAG.pdf, syf: 23, Erişim:11.02.2016
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Bebek ölüm hızı 2013 verilerine göre 8,4 ile ortalaması 10,8 olan Türkiye’nin
altındadır.
Tekirdağ Devlet Hastanesi 1915 yılında hizmete açılmış ve o günlerde Çanakkale Savaşında yaralanan askerlerin de tedavi edildiği fiziki olarak
çok yıpranmış bir hastanedir. Geniş bir alan içerisinde yıldan yıla yapılan ek
binalarla Hastane 400 yatağa kadar çıkartılmıştır. Günümüz standartlarının
maalesef hiç birisine uymayan tavan yüksekliği dahi problemli olan bu hastanenin bir benzeri de SSK’dan devralınan hastanedir. Bu hastanenin de fiziki
olarak çok büyük eksikleri vardır.
Ancak Tekirdağ Devlet Hastanesinin Başhekimi, doktorları, il sağlık
yönetiminin olağanüstü çabaları ve Sayın Bakanımızın değerli katkıları ile bu
hastane Silivri’ye kadar uzanan geniş bir alana hizmet vermeyi başarıyor. Yeni
hastane inşaatı bir yandan sürerken bir yandan da özveri ile çalışan birçok
ileri uygulamaları başarıyla yapan bir ekibi var Tekirdağ Devlet Hastanesinin.
Çoğu noktada bulunmayan üroflowmetri ve taş kırma ünitesine sahip olan
hastanenin bir Tomografisi ve bir de MRI mevcut. Bu kapasitesi ile fiziki
durmu el vermese de, geniş hizmet ağı ile bulunduğu bölgenin tamamına
hizmet sunabilme olanağına sahip olacaktır. Altı hekimi olan ortopedi servisinde omuz cerrahisi yapılabiliyor. ERCP uygulayabilen Gastroenteroloji ve
Cerrahi bölümü ile birçok ihtiyaca cevap vermektedir.
Sadece 250 metrekarelik alanda günlük ortalama 1000 kişiye hizmet
veren acil servis ise tüm pozitif çabalara karşın yeterli olmaktan uzaktır.
Yine de gerek yöre halkının gerekse yazlıkçıların ihtiyaçlarını karşılamak için
başarıyla organize olmuş durumdalar.
Tekirdağ’da iki ADSM ve bir ADSH bulunmaktadır. Burada çalışan
diş hekimi sayısı 2015 yılında 129 olarak kaydedilmiş, hasta başvuruları
ise toplam 290.736 olarak kaydedilmiştir. ADSH’de implant uygulamaları ve
ameliyatlar, uzman diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.8
15.10.2012 tarihinde hizmete giren Çorlu Devlet Hastanesi verdiği
Kardiyoloji ve KVC hizmetleri modern binası ve 400 yatağı ile bölgenin en
önemli hastanelerinden birisidir. 400 yatağın 60 tanesi tek kişiliktir ve oldukça konforludur. 90 poliklinik 16 ameliyathane ile hizmet veren hastane
çevre illerden gelen birçok başvuruya da cevap vermektedir. Bünyesinde bulunan Amatem sadece dar bir çevrenin değil daha geniş çevrenin faydasına
sunulabilir.
2.2.2.4 Sağlık Turizmi Güncel Durum
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi hariç hem turist-gurbetçi güzergahı üzerinde bulun8. Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi, 2015, syf: 38
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maması hem de hastanelerinin fiziki yapısı ve yeni hastane inşaatlarının
henüz bitmemesi nedeni ile bugüne değin sağlık turizmi ile tanışmamış. Hekimler, acil vakaların tamamında sorumlu oldukları bölgede ellerinden gelen
en iyi hizmeti vermektedir.
Tekirdağ devlet ve üniversite hastaneleri, uluslararası hasta başvurusu sıralamasında ilk 10’a girememiştir. Aşağıdaki tablolar başvuruda öncelik
alan illeri ve hastaneleri göstermektedir.

Hastane Adı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama
Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma
ve Uygulama Hastanesi
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
Ankara Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi
Adana Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uyulama ve
Araştırma Merkezi
Toplam

Gelen
Uluslararası
Hasta Sayısı
4099
967
557
508
484
330
322
153
137
99
7656

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 35

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin başarısı, Türkiye’de doğum yapmak isteyen Gürcistanlıların ilgisinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak Gürcistan
ve Azerbaycan’da yaşayan gurbetçilerimiz ve Tiflis ile Batum şehirlerinde
yaşayan Gürcüler de sağlık sorunlarını Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde halletmeyi tercih etmektedir.
Sonraki tabloda görebileceğiniz gibi, 2014 yılının ilk çeyreğinde
hizmete giren yeni binaları ile Karaman Devlet Hastanesi, sağlık turizmi
konusunda ilk 10 devlet hastaneleri arasında birinci sırada yer almaktadır.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile yapılan görüşmeden
edinilen bilgilere göre Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sağlık turizmine ilişkin
özel bir girişimi bulunmamaktadır. Ancak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Cihan Çömez’in, özel sağlık kuruluşu sahibi
olarak Balkan ülkelerine açılım yaptığı öğrenilmiştir. Bu girişimin Bulgaristan’da gerçekleştirildiği, ancak ekonomik kriz sebebiyle yavaşlatıldığı bilgisi
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elde edilmiştir. Tekirdağ ilinin coğrafik konumu dolayısıyla da bu tür faaliyetlerin planlanması ciddi olarak yapılmamıştır.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Mehmet Altaş ile yapılan
görüşmeden edinilen bilgilere göre, İl Kültür ve Turizm Mürüdlüğü’nde sağlık
turizmi ile ilgili özel bir yapılanma yoktur, ancak kurum, sağlık turizminin
Tekirdağ’a sağlayacağı artı değerlerin farkında olup, müzeleri ve kazısı yapılan
ören yerleri gelecek konuklar için hazır tutmaya çalışmaktadır. Marmara De-         
nizinin tek mavi bayraklı sahili olan Şarköy de, sağlıklarına kavuşmuş uluslararası konukları beklemektedir. İlin halk sağlığı ekipleri ile birlikte konaklama
alanları ve turistik yerler sürekli denetlenmekte ve geliştirilmektedir.
Hastane Adı

Sağlık Turizmi
5688

Karaman Devlet Hastanesi

1265

Sivas Numune Hastnesi

1139

Mardin Derik Devlet Hastanesi

Sivas Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Bolvadin Dr. Halil
İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet
Hastanesi

1046
1011
771
707

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

Bayburt Devlet Hastanesi
Kütahya Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesi

699
660
655
13641

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Toplam

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 39

Hastanelerde Uluslararası Hasta Birimi ya da bu tür müracaatları karşılayacak herhangi bir yetkili bulunmamaktadır. Acil gelen vakalar eldeki olanaklarla değerlendiriliyor çevreden yardım alarak tercümanlık hizmeti sağlanıyor.
Bölgede göçmen ailelerinin yaşıyor olması genellikle dil probleminin kolay
çözülmesine vesile olmaktadır.
Ancak konu ile eğitim almamış herhangi bir sertifika programından
geçmemiş olan elemanların dil biliyor olsalar dahi sahada çalışıyor olması
beklentinin daha da büyümesine engel teşkil etmektedir. Tekirdağ’ın Sağlık
Turizminde başarılı olması için bölgesel eğitimlerin başladığı ifade ediliyor.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerine
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğinin ilgili personeli de katılım sağlamıştır.
Trakya özelinde Uluslararası Hasta ve Turist Sağlığı istatistikleri çok
iç açıcı rakamlar içermiyor. Marmara Bölgesi rakamları içerisinde Tekirdağ 74
Uluslar arası hasta ve 322 Turistin Sağlığı kapsamındaki hasta ile ancak 396
rakamına ulaşabilmiş ve bölgede sondan 3. durumdadır.
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İller
Balıkesir

Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Genel Toplam

Sağlık Turizmi
31

Turistin Sağlığı
493

339

307

2474

6925

830

311

84104

54888

46

63

6787

1755

160

227

74

322

9

1551

94854

66842

Genel Tolam
524
9399
646

1141

138992
109

8542
387

396

1560

161696

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü. syf: 57
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2.2.3 KIRKLARELİ

2.2.3.1 Demografik Yapı
TARİHÇE
Kırklareli’nin tarihi Trakya’yı oluşturan diğer illerin tarihinden pek farklı
değildir. İnsanların yerleşik olarak yaşamlarını neolitik dönemden itibaren
sürdürdüğü Trakya ve Kırklareli’ ne ilk yerleşen kavim olan Traklardan sonra en uzun süre bölgeye hakim olan Romalılar Galatların M.Ö 273 başlayan
60 yıl süren hükümranlıklarına son vermişlerdir. Tyllis Krallığı yıkıldıktan
sonra bölgede bulunan koloniler Roma ile olan ilişkilerini geliştirmişlerdir.
Bölge sıklıkla Avarların Peçenek Türklerinin ve Onogurların saldırısına
uğramıştır.1190 yılında Edirne ile birlikte Haçlı Ordusunu Bizans’a girmesi
ile işgal edilen bölge I.Murat zamanında Osmanlı tebaası olmuştur.
1828-1829 ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında iki kez işgale
uğrayan Kırklareli 1878 tarihinde yapılan   Ayastafanos anlaşması ile Bulgar sınırı içerisinde bırakılmasına rağmen aynı yıl içerisinde 13 Temmuzda
imzalanan Berlin anlaşması ile  yeniden Osmanlı topraklarına bağlanmıştır.
Ardından yapılan Sevr anlaşması sadece Kırklareli’ni değil tüm Trakya’nın
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1920’de Yunan işgaline uğramasına neden olmuştur.
Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından 11 Ekim
1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi sonucu Yunanlar işgal bölgelerini
terk etmiş, Lüleburgaz ve Kırklareli Fransızlarca, Vize ve Saray İtalyanlarca,
Ankara Hükümeti’ne devredilmek üzere teslim edilmiştir.
COĞRAFYA
Kuzeyinde Bulgaristan,   güneyinde Tekirdağ, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda İstanbul (Çatalca) batısında ise Edirne bulunmaktadır. Kırklareli  
kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Revze Deresi Vadisi, doğudan Karadeniz, güneyden Ergene Irmağı, batıda ise Ergene Teke Deresi’nin  vadisi ile
çevrelenmiştir.
Bulgaristan’a 180 kilometre kara sınırı olan Kırklareli, Karadeniz’de
60 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Karadeniz’e paralel uzanan dağlar, Bulgaristan sınırından başlar ve Durusu Gölü’ne doğru alçalarak devam eder.
Arazisinin %40’ı dağlardan oluşan Kırklareli’nin en uzun sıra dağı Istranca’lardır. Ergene ovası ilin büyük bir bölümünü kapsar. Ovaların buluşma
noktasına ve toplandıkları alana Ergene ovası denilmektedir. Ergene nehri ve
Rezve deresi bölgenin en önemli akarsularıdır. İğneada’nın kuzeyinde yer alan
Erikli Gölü bölgenin Karadeniz’e paralel uzanan Erikli gölü bölgenin önemli
göllerinden birisidir. 22 Kilometrelik sahile sahip olan İğneada Karadenizin
güzelliklerini sergilemektedir. Buradaki longoz ormanları dünyaca meşhurdur. Yıldız dağlarının kuzeyinde Karadeniz iklimi görülürken güneyinde ise
karasal bir iklim hüküm sürer.
2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 340.559
olan Kırklareli nüfusunun 232.309’u şehirde, 108.250 kişisi ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı %68,2, köyde yaşayanların
oranı %31,8‘dir. İl merkezi nüfusu 68 004 kişidir. İlin nüfus yoğunluğu ise 54
kişidir. En büyük ilçeleri Lüleburgaz ve Merkez en küçük ilçesi ise Kofçaz’dır.
Türkiye’nin en kalabalık 54. ilidir. Kırklareli ilinde Merkez ilçe dahil 8 ilçe, 21
belediye ve 178 köy bulunmaktadır.9
Sanayisi artan bir hızla gelişmekten olan ilde cam, tekstil, ilaç, metal,
gıda maddeleri üretimi önemli tesisler bulunmaktadır. Bu üreticilerin çoğu
D100 Karayolu ve Lüleburgaz çevresinde toplanmıştır. Mısır ayçiçeği ve buğday bölgede yetişen en önemli ürünlerdir.
2013 sayımlarına göre Kırklareli  340.559  kişilik nüfusu ile Türkiye
sıralamasında 54. sırada yer almaktadır.10 Kırklareli ili kilometrekare başına
9. Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, Erişim:12.02.2016
10. Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 12, Erişim:12.02.2016
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Aşağıdaki Grafik 2.2.3.1.1’de görüldüğü gibi Kırklareli ili, 54 kişi ile 100 kişilik Türkiye ortalamasının oldukça altında bir yoğunluğa sahiptir.

Kaynak:Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 14, Erişim:12.02.2016
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Grafik 2.2.3.1.2’de görüldüğü gibi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile %68,2’sinin
il ve ilçelerde oturduğunu göstermektedir. Bu oran %91,3 olan Türkiye ortalamasının oldukça altındadır.

Kaynak:Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 13, Erişim:12.02.2016
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Kırklareli nüfus artış hızının da binde -1.9 ile Türkiye ortalaması olan 13,7’nin
çok altında olduğu, başka bir deyişle Kırklareli nüfusunun gittikçe azalmaya
başladığı, Grafik 2.2.3.1.3’te açıkça görülmektedir.

Kaynak:Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 14, Erişim:12.02.2016
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Kırklareli’de ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması olan 19’un az altında 16 olarak tespit edilmiştir. 2013-2014 Öğretim
yılında Türkiye geneli İlkokullarda okullaşma oranının %99,57, Kırklareli’de
ise %99,46 olduğu aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Ortaöğretimdeki okullaşma oranında Türkiye genelinin üzerinde yer almıştır. Türkiye geneli %76.65
iken Kırklareli‘de bu oran %87,23’tür. Türkiye genelinde mutluluk oranı %59
iken, il özelinde bu oran %53,2 olarak izlenmektedir.
2.2.3.2 Sosyokültürel Yapı
Anadolu’dan Avrupa’ya geçişin önemli duraklarından birisi olan Kırklareli doğal olarak Trakya ile Anadolu’nun ortak kültür mirasının da özgün bir
parçasıdır. Tarihi eserleri Osmanlı mimari zevkinin en önemli örnekleridir.
Bu eserlerden bazıları camii, hamam, çeşme, şehitlik, külliye, köprü ve türbelerdir.

Lüleburgaz’daki Sokullu Külliyesi 1570 merkez ilçedeki Hızır Bey Camii ve
Arastasa1383 yılında yapılmıştır. 1555’den bu yana ayakta duran Babaeski’deki Cedid Ali Paşa Camii, Demirköy Dökümhanesi, Vize Antik Tiyatrosu,
Vize Kalesi önemli tarihi eserlerdir.
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Vize ilçesindeki Tümülüsler oldukça ilgi çekmektedir. Ayrıca yine aynı ilçede
Çömlektepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik
tiyatro bulunmuştur.
Dupnisa mağarası 637 canlı türüne ev sahipliği yapan dünyada az
görülen örneği ile  Longoz Ormanları; İğneada ve Kıyıköy ilin turizmine katkı
sağlayan önemli yerlerdir.

Atasözleri türküleri manileri halkoyunları geleneksel kıyafetleri zengin mutfağı ile bir kültür hazinesi olan Kırklareli’nin komşusu olan Balkanlar’dan çok
ciddi izler görmek mümkündür. Birçok soydaşımızın göçü ile şenlenen Balkan
dillerinin tamamının konuşulduğu, sıcakkanlı insanların yaşadığı bu şehir  
toprakları üzerinde de bir çok mirası günümüze taşımıştır.
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Nevruz, Kırklareli’de Mart Dokuzu ismiyle anılır ve 22 Mart tarihinde kutlanır. Mart Dokuzu kutlamaları için evlerde hazırlıklar yapılır. 22 Mart’ta
akşamüzeri kutlamanın yapıldığı Çamlık’a kumanyaları ile gelenler çeşitli
oyunlar oynar, sohbet eder ve baharın gelişini kutlar. Benzer bir kutlama da
Hıdırellez’de yapılır.

Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak ta kabul edilen 5 Mayısta Bahar artık gelmiş ve tabiat yeniden uyanmıştır; yaz başlamak üzeredir.
Bölgede geçmiş yıllara kadar sürdürülen çok ilginç bir gelenek bu gün artık
sık görülmemektedir. 1990’ların sonuna kadar 5 Mayısta kırlardan toplanan
41 çeşit ot suyun içinde bir gece bekletildikten sonra aile bireyleri tarafından
banyo suyu olarak kullanılmakta; inanışa göre bu şifalı olan bu su ailenin ru-
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hen ve fiziken de temizlenenmesine vesile olmaktaydı. 5 Mayısı 6 Mayısa
bağlayan gece ise ateşler yakılır, eğlenceler düzenlenir ve çeşitli maniler ve
oyunlar eşliğinde evden getirilen yiyecekler paylaşılır.
Hızlı ayak ve el hareketleri; rengarenk kıyafetlerle kızlı–erkekli
oynanan Halk Oyunları Kırklareli’nin yaşam biçimini de yansıtır. Hemen hemen her oyun ağır ve tempolu hareketlerle başlar ve süratli bir şekilde sona
erer. Oyunlar el ele sergilenebileceği gibi eller tutuşmadan da çift zurna, çift
davul eşliğinde oynanır.
Zigoş, Kabadayı, Kırk Haydut, İzzet Hoca, Eski Kasap Gibi oyunlar
yörede en çok sevilen oyunlardır.
2.2.3.3 Sağlık Hizmetleri
Kırklareli ve çevresi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı beş devlet
hastanesi ile iki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi dışında 3 ayrı özel hastaneden
de sağlık hizmeti almaktadırlar. Sağlık hizmetlerindeki sosyalizasyon tamamlanmış Devlet Hastanesi 2005 yılında 82. Yıl Hastanesiyle birleştirilmiş, A
ve B blok olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak bu binaların fiziki
yapılarının yeterli olmaması ve çok eski olması hizmet sunumunda ciddi zorluklar çıkartmaktadır. Yapıldığı günden bu yana hiç tadilat görmemiş olan
hastane bu günkü koşullara ve bölgenin diğer hastanelerine göre oldukça zor
durumdadır. Ancak yapılmakta olan ve bitime az bir işi kalan devlet hastanesi
oldukça modern bir şekilde inşa edilmektedir. Yeterli metrekareye sahip son
teknoloji ile donatılan bu hastane insan kaynaklarının da güçlendirilmesi ile
önemli bir hastane olmaya adaydır. Özellikle bu binadan ile ait idari ve yönetim birimlerin çıkartılıp yatak ve servis sayısının arttırılması düşüncesi son
derece yerinde ve hizmet kalitesini daha da yükseltecek bir karardır.
5 blokta 250 yatakla planlanan hastaneye 6. Blok olan idari binanın 8.000 metrekarelik metrajı da eklendiğinde 330-350 yatağa çıkacağı
umulmaktadır. Babaeski Devlet Hastanesinin göz alanında yaptığı yatırımlar sadece Kırklareli’de yaşayan vatandaşlarımızın değil çevre illerden gelen
vatandaşlarımızın da derdine derman olmaktadır. Yine aynı hastanenin Ortopedi bölümü tüm çevreye hizmet verme açısından yeterlidir. Palyatif Bakım
Merkezi büyük bir eksikliği gidermesi açısından önemli bir girişimdir. Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezleri de engelli vatandaşlarımıza da hizmet verebilen  ve çevre
vatandaşlar tarafından rağbet gören bir merkezdir.
Bebek ölüm hızı açısından Türkiye genelinden pek farklı bir durum
gözlenmez Kırklareli’de. Türkiye genelinde binde 10,8 olan bebek ölüm hızı
Kırklareli’de binde 10,7 dir.11
11. Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 20, Erişim:12.02.2016
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En dikkat çekici konulardan bir tanesi de ildeki kaba doğum hızıdır. 2013
istatistiklerine göre Kırklareli bin kişi için 10,1 lik doğum oranı ile ülkemizin
en düşük kaba doğum oranına sahiptir. Bu rakam aynı zamanda göç rakamları ile de birleşince istatistiklere eksilen nüfus olarak yansımaktadır.
Kırklareli, aşağıdaki Grafik 2.2.3.3.3’te verilen 2012 istatistiklerine
göre 100.000 nüfusa düşen 232 hastane yatağı ile Türkiye ortalaması olan
265 rakamının gerisinde kalmıştır.

Kaynak:Seçilmiş Göstergelerle Kırklareli 2013, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/KIRKLARELI.pdf, syf: 23, Erişim:12.02.2016
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2.2.3.4 Sağlık Turizmi Güncel Durum
Kırklareli hali hazırda sağlık turizminden pay almayan illerimizden birisidir.
Bugüne kadar modern bir devlet hastanesine sahip olamayışı, uluslararası
boyutta hizmet verebilecek nitelikteki dal ve merkezlerin de kendini tanıtacak
ve hizmeti yayacak organizasyon eksikliği bu ilimizin Sağlık Turizmi istatistiklerini olumsuz etkilemektedir. Bulgaristan’a bu kadar yakın bir mesafede
üstelik neredeyse nüfusun tamamının göçmen olduğu ve Balkan dillerinin
hepsinin konuşulduğu bu güzel ilimizde Sağlık Turizminin çok daha hare-  ketlenmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen ve Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından
Ocak 2016’da düzenlenen hizmet içi eğitimlerine Tekirdağ Kamu Hastaneleri
Birliğinin ilgili personeli de katılım sağlamıştır.
Sağlık Turizminde uluslararası hastaların başvuruları ilk 10 hastane
Tablo 2.2.3.4.A’da gösterilmiştir. Bu tabloda sadece Kırklareli değil diğer TR21
illeri de yer almamaktadır.
Hastane Adı

Sağlık Turizmi
5688

Karaman Devlet Hastanesi

1265

Sivas Numune Hastnesi

1139

Mardin Derik Devlet Hastanesi

1046

Sivas Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar Bolvadin Dr. Halil
İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi
İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet
Hastanesi

1011
771
707

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

699

Bayburt Devlet Hastanesi
Kütahya Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesi

660
655
13641

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Toplam

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. syf: 39

Marmara bölgesine baktığımızda TR21 illeri içerisinde en az başvurunun Kırklareli iline yapıldığını görürüz.
İller
Balıkesir

Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Genel Toplam

Sağlık Turizmi
31

Turistin Sağlığı
493

339

307

2474

6925

830

311

84104

54888

46

63

6787

1755

160

227

74

322

9

1551

94854

66842

Genel Tolam
524
9399
646

1141

138992
109

8542
387

396

1560

161696

Kaynak: Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü. syf: 57
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile yapılan görülmeden edi
nilen bilgilere göre Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sağlık turizmi konusunda
özel bir faaliyet yürütmemektedir.   Bu konuda Kırklareli Kamu Hastaneleri
Birliği ile beraber hareket ederek daha etkin kılınmaları, kurum olarak yerel işletmecileri bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri gerekmektedir. Ticaret ve
Sanayi Odası Genel Sekreteri Sn. Nermin Makaraç, yapılan görüşmede bir
proje geliştirildiğinde Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı kuruluşlara bir görev
düştüğünde gerekli destekleri sağlayacaklarını bildirmiştir.
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Necmi Asan ile yapılan
görüşmeden edinilen bilgilere göre, sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar, İl Sağlık
Müdürlüğü ile koordine bir şekilde yürütülmektedir. 55 yaş üstü misafirler
için özel sağlıklı doğa yürüyüş rotaları belirlenmekte, Bulgaristan ile ortak
köy turizmi çalışmaları gerçekleştirilmekte, gelişen köy pansiyonculuğunun
yanında doğal yerel ürünler satışı gibi çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. İlde
ayrıca çok sayıda dört ve beş yıldızlı otel seçenekleri mevcuttur.
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BÖLÜM 3
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3.1 ALAN YAZIN TARAMASI
3.1.1 Balkanlar’da Sağlık Turizmi Genel Bilgiler
Balkanların henüz durulmamış siyasi ve politik yapısı, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bölgede yaşanan kargaşa ve etnik çatışmalar pek çoğu AB
üyesi olan bölge ülkelerinin sağlık alanında oldukça geri kalmalarına neden
olmuştur. Genellikle   eğitilmiş insan kaynakları açısından ciddi bir sorunu
olmayan bu ülkelerde bölgesel ya da global olarak yaşanan ekonomik krizler
günlük hayatta olduğu kadar sağlık sistemlerinde de derin yaralar açmıştır.
Teknolojiyi yenileme, yenilenen teknolojiyi kullanma konusunda ciddi sorunlar yaşayan bu ülkelerde hizmet binalarının çok yıpranmış olması,
koğuş sisteminden henüz tek ve çift yataklı odalara geçilememiş olması
hizmetin kalitesini oldukça düşürmektedir. Yine aynı ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerindeki çöküş 1. basamak sağlık hizmetlerinde olmasa dahi daha
üst seviyede büyük sorunlara yol açmakta ve insanlar yeterli sağlık hizmeti
alamamaktadırlar.
Bütün bunların yanında raporun hedefi olan ülkelerin siyaseten istikrarlı olmaması, neredeyse tamamında kısa süre sonra yapılacak seçimlerin
yarattığı keşmekeş ve üst düzey bürokratlarla politikacıların tutuklanmaları,
bu ülkelerin değil sağlık turizmi yapmasına, kendi vatandaşlarına dahi sağlık
hizmetini düzgün bir şekilde sunmalarına engel bir durum oluşturmuştur.
Kısaca özetlemek gerekirse bazı ülkelerdeki bazı tesisler hariç tutulmak üzere hedefteki 5 ülke hasta kabul eden değil hasta ihraç eden ülkelerdir.
Genel olarak yapılan ise Termal Turizmdir ve Balkan ülkelerinin pek çoğu fay
hattında olmalarından dolayı birçok zengin termal kaynaklara sahiptir. Gerek
Yunanistan, gerek Romanya, gerekse Bulgaristan, Sağlık Turizmi gelirlerinin
büyük bir bölümünü bu noktalardan sağlamaktır. Romanya toplam 70 termal
noktanın 32’sinde Avrupa’ya yönelik hizmet sunmaktadır. Çamur, tuz odaları  ve alternatif tedavi sağlayan güzellik merkezlerinden biri olan Ana Aslan,
dünyaca ünlüdür ve Bükreş’te uluslararası havaalanının hemen yanında bulunmakta ve her yıl binlerce başvuruya cevap vermektedir. Romanya 2008
yılından bu yana yaptığı ataklarla bu sektörden yılda 250-300 Milyon Euro
gelir sağlamaktadır. Benzer bir şekilde Bulgar ve Yunan termal merkezler de,  
basında ve bazı sunumlarda yer aldığı sayıda olmasa dahi ilgi görmektedir.
Bulgaristan Diş Hekimliğinde uyguladığı düşük fiyatlarla çevresi için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
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3.2 BULGARİSTAN

3.2.1 Coğrafi Konum ve İklim
Bulgaristan, Balkanlar’da Türkiye ile Romanya arasında yer almaktadır. Bulgaristan yaklaşık olarak 110.879 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Başkenti Sofya’dır. Karadeniz kıyı şeridi 354 km uzunluğundadır. Komşu
ülkeler, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’dir. Karasal
iklimin hakim olduğu ülkede, Rila, Pirin, Stara Planina ve Rodopi dağları bulunmaktadır. Balkanlar’ın en önemli ırmağı Tuna, Bulgaristan’dan geçmektedir.
Bulgaristan’ın güneyi, Ege Denizinin etkisi altındadır ve daha yumuşak bir iklime sahiptir. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,5°C; kış aylarında sıcaklık -38°C’ye kadar düşebilmekte, yaz aylarında ise +45°C’ye kadar da çıkabilmektedir. Ülkenin kuzey ve kuzeybatısında ılıman bir kara iklimi vardır.
Batı, güneybatı ve orta bölgelerde iklim daha yumuşaktır. Dağlık bölgelerde
ise 900 metrenin üzerinde sert dağ iklimi görülür.
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3.2.2 Demografik Yapı ve Yönetim Şekli
İlk sakinleri Hint-Avrupa kökenli Traklar kavimi olan Bulgaristan, Roma İmparatorluğu dönemine Roma’nın, Bizans İmparatorluğu döneminde Bizans’ın,
14. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir. 3 Mart
1878 tarihinde Bulgaristan, bağımsız prenslik olarak, 22 Eylül 1908 tarihinde ise tam bağımsız çarlık olarak Osmanlı tarafından tanımıştır. II. Dünya Savaşı’nın ülke, sosyalist rejime geçmiş, 1990 yılında Doğu Bloku’nun
çözülmesiyle sosyalist rejim yıkılmıştır. 12 Temmuz 1991 tarihinde kabul
edilen anayasa ile birlikte ülkenin yönetim biçimi parlamenter demokrasi
olarak değişmiştir.
2002 ve 2006 seçimlerinde Georgi Parvanov, Cumhurbaşkanı olarak
seçilmiştir. 2011 seçimlerinde, Rosen Plevneliev Cumhurbaşkanı olmuş ve
halen görevini sürdürmektedir. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimler, Ekim
2016’da gerçekleştirilecektir.
2014 yılı sonu itibariyle Bulgaristan’ın nüfusu 3.502.015’i erkek ve
3.700.183’ü kadın olmak üzere 7.202.198 kişidir. En yoğun yaş aralığı, %63,6
oranı ile 18-64 yaş aralığıdır. Nüfus içerisinde 0-17 yaş aralığının yoğunluğu
%16,4, 65 yaş üstü ise %20’dir.12
Ülkenin nüfusu, 1980 yılında yaklaşık 8.876.600 iken, yıllar içinde
ölüm oranları, doğum oranlarını geçmiş, bugünkü nüfusa inmiştir. Örneğin
1970 yılında 138.745 doğum, 77.095 ölüm kaydedilmişken, 2014 yılında
67.585 doğum ve 108.952 ölüm kaydedilmiştir.13
Yıl

Canlı Doğum

Ölüm

Doğal Büyüme Canlı Doğum

Sayıları

Ölüm

Doğal Büyüme

1000 Kişi İçerisinde
Toplam

1970

138745

77095

61650

1980

128190

97950

30240

14.5

11.1

3.4

1990

105180

108608

-3428

12.1

16.3

12.5

9.1

-0.4

7.2

2000

73679

115087

-41408

9.0

14.1

-5.1

2005

71075

113374

-42299

9.2

14.6

2010

75513

110165

-34652

10.0

14.6

-4.6

2012

69121

109281

-40160

9.5

15.0

-5.5

-5.4

2013

66578

104345

-37767

9.2

14.4

-5.2

2014

67585

108952

-41367

9.4

15.1

-5.7

11.0

Kentsel
1970

79809

30957

48852

18.0

7.0

1980

86664

45153

41511

15.7

8.2

1990

73940

55225

18715

12.6

9.4

3.2

2000

52789

64184

-11395

9.5

11.5

-2.0

2005

52280

65309

-13029

9.6

12.0

-2.4

2010

57077

65759

-8682

10.6

12.2

-1.6

2012

51658

66333

-14675

9.7

12.5

-2.8

2013

49526

64089

-14563

9.3

12.1

-2.8

2014

50704

67008

-16304

9.6

12.7

-3.1

7.5

Kırsal
1970

58936

46138

12798

14.6

11.4

3.2

1980

41526

52797

-11271

12.4

15.7

-3.3

1990

31240

53383

-22143

10.9

18.6

-7.7

2000

20890

50903

-30013

8.1

19.6

-11.5

2005

18795

48065

-29270

8.1

20.8

-12.7

2010

18436

44406

-25970

8.6

20.7

-12.1

2012

17463

42948

-25485

8.8

21.6

-12.8

2013

17052

40256

-23204

8.7

20.5

-11.8

2014

16881

41944

-25063

8.7

21.6

-12.9

Kaynak: Bulgaristan İstatistik Enstitüsü
12. Bulgaristan Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi, 2016
13. Bulgaristan Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi, 2016

64

2070 yılında nüfusun, sadece 5.132.023 kişi olacağı tahmin edilmektedir. Ancak aynı tahminlere göre şu an 1.325.235 olan başkent Sofya’nın nüfusu, 2070
yılında 1.607.704 olacağı düşünülmektedir.14 Bunların başlıca sebepleri, iç ve
uluslararası göç ile olumsuz nüfus artışıdır. Örneğin 80’li yıllarda yüzbinlerce
Türk asıllı Bulgar, komünist rejimin zorbalığından kaçmak için Türkiye’ye,
90’lı yıllarda ise ekonomik kriz yüzünden yüzbinlerce genç ve eğitimli Bulgar,
batı ülkelerine göç etmiştir. 1990’lı yılların ortasında yaşam standartlarında
yaşanan düşüş, doğum ve ölüm oranlarını ciddi şekilde etkilemiştir.
3.2.3 Sosyokültürel Yapı
Bulgaristan’ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır.
Bulgaristan topraklarında Traklar, Yunanlar, Romalılar,  Ostrogotlar, Slavlar
yaşamış, önce Roma İmparatorluğu, sonra da Bizans İmparatorluğu, daha
sonra da Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir. Bulgaristan, uzun yıllar
boyunca Osmanlı boyunduruğu altında kalması yüzünden Türk kültürü ile
benzer özellikler taşımaktadır. Eski ve köklü bir geçmişi olmasına karşın,
dönem dönem farklı medeniyetlerin etkisinde kalmaları sebebiyle, kültürel
gelişimleri de bu medeniyetler etkisinde olmuştur. Ancak “kukeri”, “martenitsa” gibi kadim gelenekleri bugüne dek sürdürülmüştür.
Bulgaristan’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş dokuz alan
bulunmaktadır. Bunlar, Boyana Kilisesi, Madara Binicisi, Ivanovo’da Taşa
Oyulmuş Kiliseler, Kazanlak Trakya Mezarları, Nessebar Antik Şehri, Pirin Milli Parkı, Rila Manastırı, Srebarna Doğa Siti ve Sveshtari Trakya Mezarlarıdır.
Tarım ülkesi olarak Bulgaristan’ın yemek kültürü de son derece zengindir. Yemek çeşitliliği, farklı medeniyetin harmanlanması ile ortaya çıkmıştır.
Yunan, Türk, Slav yemekleri karışmış, ortaya Bulgaristan’a özgü bir mutfak
çıkmıştır. Zengin topraklar ve uygun iklim sayesinde Bulgaristan şarapları
da son derece tanınmıştır ve 1990 yılına kadar ülke, şişelenmiş şarap ihracatında dünyada ikinci sırada yer almıştır. Melnik Bağları, Bulgaristan’ın en
bilinen şarap üretim bölgesidir.
Etnik dağılıma göre Bulgaristan Müslümanlarının %75’i Türk, %13’ü
Pomak ve Bulgar, %12’si Romen’dir. Sayıları az olup büyük oranda Türk azınlığın içinde asimile olan ve kendini Türk kabul eden Tatarlar, Çerkezler ve
Arnavutlar da ülkedeki Müslüman toplumun bir parçasını oluşturmaktadır.15
Şehirlerde nüfusun %73,1’i, kırsal bölgelerde ise %26,9’u yaşamaktadır. 2011 yılında gerçekleşen sayımda 5.664.624 kişi ya da nüfusun %84,8’i
Bulgar, 588.318 kişi (nüfusun %8,8’i) Türk ve 325.343 kişi (nüfusun %4,9’u)
Roman olduklarını ifade etmiştir. 53.391 kişi (nüfusun %0,8’i) kendini etnik
14. Bulgaristan İstatistik Enstitüsü, 2016
15. Türkiye Diyanet Vakfı Bulgaristan Raporu, 2015
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aidiyet bakımından tanımlamamıştır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler
Kırcaali (86.527), Razgrad (57.261), Şumen (50.878), Burgas (49.354), Silistra
(40.272), Filibe (40.255), Tırgovişte (38.231), Ruse (28.658), Haskovo (28.444)
ve Dobriç (23.484)’tir. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler ise Montana, Sliven, Dorbiç ve Yambol’dur.16
Aynı sayımda ait olunan din sorusuna nüfusun %21,8’i cevap vermemiştir. Cevap verenlerin %76’sına tekabül eden 4.374.135 kişi Ortodoks
Hristiyan, 48.945 kişi (%0,8) Katolik Hristiyan, 64.476 kişi (%1,1) Protestan
olduğunu ifade etmiştir. 546.004’ü Sünni, 27.407’si alevi ve 3.727’si mezhep
belirtmeyen olmak üzere toplam 577.139 kişi (%10) kendini Müslüman olarak
tanımlamıştır. 11.444 kişi (%0,2) diğer dinlerin mensuplarıdır, 272.264 kişi
(%4,7) herhangi bir dine ait değildir, 409.898 kişi (%7,1) ise kendini tanımlamamıştır.17
3.2.4 Sağlık Sistemi
1999 yılından sonra başlayan reform sürecinden sonra Bulgaristan sağlık
sisteminde asıl hizmet sunumu belediyelere devredilmiş, Sağlık Bakanlığı sadece planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmiştir.  
Tüm vatandaşlar, birincil sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadır. İkincil sağlık hizmetleri ise yerel, bölgesel ve ulusal hastanelerde
sunulmaktadır. Ülkede birçok üniversite,  tıp okulları ve tıp kolejleri mevcuttur.
Ancak Bulgaristan sağlık sistemi her ne kadar demokratik ve pazar odaklı bir sistem olsa da, birçok sağlık kuruluşu yetersiz bütçe sorunu
yaşamaktadır. Bunun yanında fiyatlandırma konusunda şeffaflık eksikliği,
denetim ve hesap verebilirlik sorunları ile yolsuzluk ve malpraktis sorunları
yaşanmaktadır. Vatandaşların çoğu, sağlık sisteminden memnun değildir. Öte
yandan sağlık hizmeti sağlayıcıları, topluma karşı izole ve pasif hale gelmiştir.
El altından yapılan ödemeler, rüşvet ve yolsuzluk, halkın sağlık sunucularına
olan inancı ve güveni zedelemiştir. Bu güvensizlikle beraber ekonomik koşulların yetersizliği, hekimlerin ve hemşirelerin başka ülkelere göç etmesine de
sebep olmuştur.
2009 yılında yaklaşık 450, 2010 yılının ilk 9 ayında ise 340 hekim ve
500 hemşire ülkeden ayrılmıştır. Çoğu hekim, kendilerine iyi çalışma koşulları sunan Almanya’ya göç etmektedir. Göç edilen diğer ülkeler arasında Fransa, İngiltere, ABD, Norveç, İsveç ve Avustralya yer almaktadır. Hemşirelerin
göç için tercih ettiği ülkeler ise, İngiltere, İtalya, İspanya ve Yunanistan’dır.18
16. T. C. Ekonomi Bakanlığı Bulgaristan Ülke Profili, 2016
17. T. C. Ekonomi Bakanlığı Bulgaristan Ülke Profili, 2016
18. Health Systems in Transition: Bulgaria syf: vxiii

66

Sağlık çalışanlarını bu göçe iten sebepler ise karmaşıktır. Sağlık sistemindeki fon eksikliği, çağdaş tıbbi ekipman yetersizliği, düşük memnuniyet
ve saygınlık, başarısız sağlık reformları ve daha birçok sebep, bu göçlere yol
açmaktadır. Ama elbette en büyük sebep, kamu sağlık sektöründeki düşük
maaşlardır.
a. Genel Sağlık Durumu
Genel olarak Bulgaristan’daki ortalama yaşam süresi, AB ortalamalarının
gerisindedir. 1935-1939 yıllarında 51.75 olan ortalama yaşam süresi, 1960’lı
yıllarda 69.59’a çıkmış ve 1993 yılına kadar yükselmeye devam etmiştir;
1993-1995 döneminde yaşanan hafif bir azalmadan sonra tekrar yükselişe
geçmiştir. 2012-2014 verilerine göre 74,69’a ulaşmıştır.19

Ortalama Yaşam Süresi
Yıl

Erkek

Kadın

Toplam

1935–1939

50.98

52.56

51.75

1960–1963

67.82

71.35

69.59

1974–1976

68.68

73.91

71.31

1978–1980

68.35

73.55

71.14

1984–1986

68.17

74.44

71.19

1989–1991

68.02

74.66

71.22

1993–1995

67.10

74.90

70.60

1997–1999

67.60

74.60

71.00

1998–2000

68.15

75.34

71.70

1999–2001

68.50

75.20

71.80

2000–2002

68.54

75.37

71.87

2003–2005

69.00

76.30

72.60

2005–2007

69.20

76.30

72.70

2006–2008

69.50

76.60

73.00

2007–2009

69.90

77.08

73.43

2008–2010

70.00

77.20

73.60

2009–2011

70.37

77.37

73.83

2010–2012

70.62

77.55

74.02

2011-2013

71.02

78.01

74.45

2012-2014

71.17

78.28

74.69

Kaynak: Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016
19. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016
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Kadınlarda bu rakam 78.28, erkeklerde ise 71.17’dir. 2014 yılında ana ölüm
sebepleri, kan dolaşım sistemleri hastalıkları (%65,9), kötücül neoplazmlar
(%16,6), solunum sistemi hastalıkları (%3,6) ve sindirim sistemi hastalıkları
(%3,5) olarak sayılabilir.20
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1 yaşına kadar bebek ölüm oranı son
10 yılda azalmış olsa da, hala 1000 canlı doğum başına 7,6 gibi yüksek bir oranda
seyretmektedir. 2014 yılında kentsel bölgelerde 340, kırsal bölgelerde 177 olmak üzere
toplam 517 bebek hayatını kaybetmiştir. 1970’li yıllarda bebek ölümleri daha çok kırsal bölgelerde gerçekleşirken, bu durum 1980’li yıllarda tersine dönmüştür ve kentsel
bölgelerdeki bebek ölüm oranları daha yüksek olmuştur. 1990 yıllında dramatik bir
iyileşme ile kırsal bölgelerdeki bebek ölüm oranı yarı yarıya azalmıştır. 1970 yılından bugüne kadar kırsal bölgelerindeki bebek ölüm sayısı, 11 kat, kentsel
bölgelerde ise sadece yaklaşık 5 kat azalmıştır.
2014 yılında hastanelerden taburcu edilen cerrahi hastaların sayısı,
608.585 olup, bunlardan 2813’ü komplikasyon geliştirmiş, 3672’si ise vefat
etmiştir. Ölüm oranı %0,6. Taburcu edilen cerrahi hastalarından 123.075’i
kadın doğum ve jinekoloji ameliyatı, 94.752’si ortopedi ve travmatoloji ameliyatı, 84.305’i sindirim sistemi ameliyatı geçirmiştir.21
b. Tıbbi Hizmetler
Bulgaristan’da tıbbi hizmetlerin planlaması ve dağılımı, bölgesel prensiplere
göre tasarlanmıştır. 2008 yılında çıkan Bölgesel Kalkınma Kanunu ülkeyi
altı bölgeye ayırmıştır: kuzey-batı (Lovech, Montana, Pleven, Vidin, Vratsa),
kuzey-merkez (Gabrovo, Razgrad, Ruse, Silistra,Veliko Tarnovo), kuzey-doğu
(Dobrich, Shumen, Targovishte, Varna), güney-batı (Blagoevgrad, Kyustendil,
Pernik, Sofya ve çevresi), güney-merkez (Haskovo, Kardzhali, Pazardzhik,   
Plovdiv, Smolyan) ve güney-doğu (Burgas, Sliven, Stara Zagora, Yambol).22
2009 yılında Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin
sağlanmasında bölgesel dengesizlikler tespit ederek, bunların önüne geçmek
için girişimlerde bulunmuştur. Güney-batı bölgesi, başkent Sofya da bölgede
yer aldığı için en yüksek hastane sayısına sahiptir. Kuzey-merkez, kuzey-batı
ve güney-doğu bölgelerinde yer alan hastanelerin hiçbirinde, çağdaş tıbbi
hizmetler ve tıbbi teknoloji mevcut değildir. Güney-merkez ve kuzey-doğu bölgeleri, en dezavantajlı bölgelerdir. Eşitsiz dağılım, belirli sağlık hizmetlerinin
fazlalığı, ekipmanların eksikliği ve bürokratik sorunlar, birçok hastane personelinin kalifiye olmamasına, dolayısıyla hastalara yetersiz hizmet sunulmasına ve hastaların, tedaviyi başka yerde aramasına yol açmaktadır.
20. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016
21. Bulgaristan Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi, 2016
22. Health Systems in Transition: Bulgaria, syf: 2

68

Bunların İçerisinden

Ameliyat Tipi

Taburcu Edilen
Cerrahi
Hastalar

Komplikasyonlu

Ölen

Toplam

608585

2813

3672

0.6

Mide - Barsak Ameliyatı

84305

552

1371

1.6

Akut Apandisit Kaynaklı
Apendektomi Ameliyatı

7572

24

29

0.4

Tıkanmamış Fıtık Kaynaklı
Herniotomi (Bağırsak
Fıtığı)

18674

52

13

0.1

Kadın Doğum - Jinekoloji
Ameliyatları

123075

377

18

0.0

Endokrin Ameliyatları

3276

4

2

0.1

Ortopedi - Travmatoloji
Ameliyatları

94752

374

415

0.4

Göğüs Cerrahisi
Ameliyatları

16053

101

233

1.5

Üroloji Ameliyatları

59225

188

152

0.3

KBB Ameliyatları

38310

33

28

0.1

Bademcik Ameliyatları

4427

-

-

-

Göz Ameliyatları

56682

17

2

0.0

Katarakt Ameliyatları

31740

10

1

0.0

Nöroşirurji - Sinir Cerrahisi

9982

115

374

3.7

KVC Ameliyatları

13805

564

321

2.3

Vasküler Cerrahi
Ameliyatları

15907

150

212

1.3

Yüz ve Diş Ameliyatları

9296

10

2

0.0

Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Cerrahi

6699

15

9

0.1

Diğer Cerrahi Müdahaleler

77218

313

533

0.7

Ölüm Oranı
(%)

Kaynak: Bulgaristan Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi, 2016

Aleksandrovska Üniversite Hastanesi dışındaki devlet hastanelerinde ciddi tedaviler yapılmamaktadır. Doktor ve hemşire maaşları, AB ortalamasının çok
çok altında olmakla beraber doktorlar, olası sorunlardan kaçınmak için hasta
bakmak istememektedir. Hem insan kaynakları açısından hem de fiziki yapı
ve tıbbi cihaz durumu açısından eski Sovyet sosyalizmin etkisi ile Bulgaristan
hastanelerinin durumu son derece köhne ve hizmet bakımından yetersizdir.

69

Bulgaristan hükümeti, bazı hastaneleri birleştirip, tüzel kişiliklerini
değiştirmiş ve teşhis ilişkili gruplar oluşturarak hastanelerin iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca ülke çapında yürütülen çeşitli sağlık
geliştirme ve tanıtım programları mevcuttur. Tütün ve Türün Ürünleri Kullanma Sınırlaması Ulusal Programı, Aşırı Alkol Tüketimin Önlenmesi Ulusal
Programı, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Programı, Tüberküloz Önlem ve
Kontrol Ulusal Programı, bunlardan bazılarıdır.
Tıp eğitimi, ülkedeki 4 tıp üniversitesi ve 2 tıp fakültesi tarafından
sağlanmaktadır. Sofya, Plovdiv ve Varna şehirlerinde bulunan tıp üniversitelerinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve halk sağlığı
fakültesi mevcuttur.
Sağlık Kuruluşu Türleri

Sayıları

Yatak Sayısı

323

48680

113

25126

113

25126

71

7634

Aktif tedavi için dal hastaneleri

36

3403

Devam eden uzun vadeli tedavi için dal hastaneleri

4

402

Devam eden uzun vadeli tedavi ve rehabilitasyon

12

1005

Rehabilitasyon için dal hastaneleri

19

2824

Psikiyatrik hastaneler

12

2393

Yataklı bakım için özel hastaneler

106

9779

Bütünleşik onkoloji merkezleri

7

1249

Zührevi hastalıklar merkezleri

7
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Akıl sağlığı merkezleri

12

1506

Acil sağlık merkezleri

28

–

Transfüzyon hematoloji merkezleri

4

–

Mediko - sosyal tedavi için çocuk merkezi

29

2199

İmarethaneler

45

959

Yataksız ulusal merkezler

7

–

Bölgesel sağlık merkezleri

28

–

–

–

Yatakta Tedavi İçin Sağlık Kuruluşları
Genel Hastaneler
Aktif tedavi için genel hastaneler
Dal Hastaneleri

Diğer Tedavi ve Sağlık Kuruluşları

Sanatoryumlar
Kaynak: Bulgaristan Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi, 2016

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Bulgaristan’da 2014 verilerine göre toplam sağlık kuruluşu sayısı 323, yatak sayısı 48.680’dir. Bunlardan 113’ü
genel hastane, 71’i dal hastanesi, 12’si psikiyatrik, 106’sı ise sağlık hizmeti
sunan özel işletmedir. Özel sağlık işletmelerinin birçoğu, hem insan gücü,
hem donanım bakımından yetersizdir. Yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre bu özel hastaneler arasında en donanımlı olanlar bile Bulgarlar
tarafından pek tercih edilmemektedir. Bunun en büyük sebebi ise, bu özel
işletmelerin, Bulgarlar için yurtdışında tedavi olmak kadar pahalı olmasıdır.
Bir diğer sebep de, bu hastanelerin ulusal sağlık sigortası tarafından kapsan-
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mamasıdır.
Ülkede 28.842 hekim, 7.013 diş hekimi ve 48.158 yardımcı sağlık
personeli mevcuttur. 10.000 kişi başına 40 hekim, 9,7 diş hekimi ve 66,9
yardımcı personel düşmektedir.
Sağlık Sektörü Çalışanları
1980

1990

2000

2010

2013

2014

Sayıları
Tıp Hekimleri

21796

28497

27526

27997

28937

28842

Diş Hekimleri

4839

6109

6778

6355

7247

7013

77532

88387

49840

47468

48463

48158

Tıp Asistanları

7355

7617

3158

2417

2467

2569

7897

7544

4131

3247

3276

3263

Hemşireler

45449

53810

31479

31786

32455

31772

6757

7604

5964

5765

5895

5999

Diş Hekimliği Teknisyenleri

2342

2858

1305

1280

1656

1710

Diğer

7732

8954

3803

2973

2714

2845

Tıp Hekimleri

24.6

32.9

33.8

37.3

39.9

40.0

Diş Hekimleri

5.4

7.0

8.3

8.5

10.0

9.7

87.3

102.0

61.2

63.2

66.9

66.9

Tıp Hekimi başına düşen kişi sayısı

407

304

296

268

250

250

Diş Hekimi başına düşen kişi sayısı

1834

1419

1202

1181

1000

1027

Yardımcı Sağlık Personelleri
Bunların içerisinde;

Ebeler

Klinik Laboratuvar ve Röntgen
Teknisyenleri

Yardımcı Sağlık Personelleri

10.000 Kişi İçerisinde

Kaynak: Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 2009 yılında Yardımla Üreme Fonu oluşturarak, kadın başına üç tüp bebek denemesine kadar finansman sağlamaktadır (5.000 BGN’ye kadar prosedür ve gerekli ilaç finansmanı). 2010 yılının
Temmuz ayına kadar 7800’den fazla çift başvurmuş ve 5200’den fazla istek
onaylanmıştır.23 Gittikçe azalan doğum oranları yüzünden anne ve çocuk
sağlığı, Bulgaristan’ın en öncelikli sağlık politikası haline gelmiştir. Her kadın,
hamileliğinin başından itibaren doğumdan sonra 42ci güne kadar sağlık
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır. Bu hizmetlere, besleme ve yeni
doğan bakımı, düzenli checkup, tanısal hizmetler ve kalıtımsal hastalıkların
önlemi de dahildir.
23. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 2016
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Çocuk sağlığını iyileştirme ve bebek ölüm oranlarını azaltma konusunda
birçok program ve girişim mevcuttur. Okul, kreş ve sosyal kurumlarda ilkyardım sağlayan sağlık birimleri kurulmuştur. Bu sağlık birimlerinde çalışan
sağlık personeli, sağlık eğitim programlarını düzenlemekten de sorumludur.
Ülkede servikal, göğüs, prostat ve kolorektal kanser taraması, osteoporoz taraması gibi taramalar için programlar yürütülmektedir. HIV/AIDS ve
Hepatit B ve C için ücretsiz anonim testler yapılmaktadır.24
Genel olarak Bulgaristan’da acil olmayan, tedavi edilecek bir vakanın
izleyeceği yol şu şekilde gerçekleşir. Hasta, aile hekimine gider ve muayene olur. Aile hekimi hastanın durumuna bağlı olarak ya ilaç yazıp evine
gönderir, ya da daha kapsamlı teşhis için bir laboratuvara yönlendirir. Hasta                  
testler için laboratuvara gider, testler yapılır. Testlerin sonucuna bağlı olarak
3 seçenek vardır: 1. Aile hekimi hastanın durumuna bağlı olarak ya ilaç yazıp
evine gönderir veya daha fazla tetkik ister; 2. Gerekli durumlarda aile hekimi
hastayı, konsültasyon için uzmana gönderir; 3. Aile hekimi, hastayı hastaneye yatırır. Uzman konsültasyonundan sonra hasta durumuna bağlı olarak
ya ilaç yazılıp evine gönderilir, ya da hastaneye yatırılır. Hastaneye yatma
süreci ve süresi, hastanın durumuna ve hastanenin doluluk oranıyla bekleme
listesine bağlıdır. Hastanede yatan hastaya, koruyucu veya cerrahi müdahale
yapılır. Tedavi tamamlandıktan sonra ve hasta hastaneden taburcu edildikten
sonra hasta devamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için uygun bir merkeze
yatırılabilir veya aile hekimi tarafından takip edilir.
2009’da gerçekleştirilen Avrupa sağlık anketlerine göre, Bulgarların
%74’ü, ülkelerindeki sağlık hizmetlerini “kötü”, %22’si “iyi” olarak değerlendirmiştir. Önceki 5 yıla göre sağlık hizmetlerinin ne şekilde değiştiği sorulduğunda ankete katılan kişilerin %49’un durumun kötüleştiğini, %39’u
aynı kaldığını ve sadece %5’i daha iyi hale geldiğini belirtmiştir.25
c. Sigorta Sistemi
Bulgaristan Ulusal Sağlık Sigorta Fonu (Национална здравно осигурителна
каса), tüm vatandaşların kayıtlı olduğu,   zorunlu sağlık sigortası primlerini
toplayan ve Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir kuruluştur.
Ülkede zorunlu sağlık sigortası yanında isteğe bağlı özel sağlık sigortası da mevcuttur.   Bulgaristan sağlık sistemi, diğer AB ülkelerinde olduğu
gibi sınırlı devletçilik olarak değerlendirilebilir. Sağlık kuruluşlarının kaynak ve fonları, bölgesel ve yerel yetki mercileri tarafından yönetilirken, sağlık
hizmeti sağlayıcılarının finansmanı, sağlık sigorta fonları, devlet ve yerel yönetim bütçeleri cepten çıkan ödemeler ile sağlanmaktadır. Bulgaristan halkının
24. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 2016
25. Health Systems in Transition: Bulgaria, syf: 156
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büyük çoğunluğu, zorunlu sağlık sigortasına tabidir.
Aralık 2015 itibariyle asgari ücretin BGN 420 olduğu ülkede çalışanların primi %8 olup, 60:40 oranında işveren ile çalışan arasında paylaşılmaktadır. Serbest çalışanlar, çiftçiler ve tütün yetiştiricileri, %8 oranında
prim ödemektedirler.26 Emekli, 18 yaşından küçük gençler ve 26 yaşından
küçük tam zamanlı öğrenciler, işsizlik teşvikine tabi işsizler, sosyal teşvike
tabi engelliler, gaziler, asker eşleri, İçişleri Bakanlığı ve kamu hizmeti çalışanları olarak görevleri sırasında yaralananlar, engelli kişilerin ebeveynleri veya
eşleri, mülteciler, gözaltına alınanlar ve tutukluların prim oranı %8’dir ve devlet bütçesinden ödenir. İşsizlik teşvikine tabi olmayan veya sosyal teşvik almaya hakkı olmayan işsiz kişilerin prim oranı 58’dir ve kendileri tarafından
karşılanır.
Sigortalı Bireylerin Sigorta Katkı Payı Kategorileri
Sigortalı Birey Kategorileri
Çalışan bireyler
Serbest çalışanlar, kayıtlı çiftçiler,
tütün yetiştiricileri
Emekli Bireyler

Katkı Payları
%8 olup, 60:40 oranında
işveren ile çalışan arasında
paylaşılmaktadır
%8 oranında prim öderler

Matrahı
2000 BGN ye kadar ücret miktarı
(2011 için maksimum sigorta geliri 1.026 Euro)
Minimum (2011 için BGN 420, 215 Euro)
ile maksimum (2011 için BGN 2000,
1.026 Euro) sigorta geliri arasında
bildirilen gelir

Devlet bütçesinden %8 oranında
Emeklilik maaşı miktarı
ödenir

18 yaşından küçük gençler ve
Devlet bütçesinden %8 oranında
Minimum sigorta geliri
26 yaşından küçük tam zamanlı öğrenciler ödenir

İşsizlik teşvikine tabi işsizler
Sosyal teşvike tabi engelliler

Devlet bütçesinden %8 oranında Minimum ve maksimum sigorta gelirleri
ödenir
arasındaki tazminatın miktarı
Devlet bütçesinden %8 oranında
Minimum sigorta geliri
ödenir

Gaziler, asker eşleri, İçişleri Bakanlığı ve
kamu hizmeti çalışanları olarak görevleri
Devlet bütçesinden %8 oranında
sırasında yaralananlar, engelli kişilerin
Minimum sigorta geliri
ödenir
ebeveynleri veya eşleri, mülteciler,
gözaltına
alınanlar ve tutukluların
İşsizlik teşvikine tabi olmayan veya sosyal
%8 oranında prim öderler
teşvik almaya hakkı olmayan işsiz kişiler

Kaynak: Bulgaristan Ulusal Sağlık Sigortası Fonu, 2016

Minimum sigorta gelirinin yarısından az olmayan
seçilmiş gelir

Uluslararası sigorta verilerine göre, 2013 yılı itibariyle Bulgaristan’da 10’a
yakın özel sigorta şirketi bulunmaktadır, ancak bu şirketler, seyahat sigortası
dışında yurtdışında tedaviye yönelik özel sağlık sigortası seçenekleri sunmamaktadır.
26. Bulgaristan Ulusal Sağlık Sigortası Fonu, 2016
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3.3 YUNANİSTAN

3.3.1 Coğrafi Konum ve İklim
Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye ile sınır komşusu
olan Yunanistan’ın yüzölçümü 132.049 kilometrekaredir. Yunanistan’ın yaklaşık %80’i dağlık arazidir. Ülkede 2000 metre yüksekliği aşan 28 dağ bulunmaktadır. En yükseği, 2904m ile Olympos dağıdır, toplamı 10 bin kilometrekareyi aşan 16 göl bulunmaktadır. En büyük göl, 96.228 kilometrekarelik
alanıyla Trichonida gölüdür. En uzun nehirleri Aliakmonas (297 km), Acheloos (220 km), Pineios (205 km) ve Evros’tur (Yunanistan sınırları içerisinde
204 km).
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Yunanistan genelinde Akdeniz iklimi hakimdir. Örneğin Selanik’te en düşük
ortalama sıcaklık Aralık-Ocak aylarında 8,4°C, en yüksek ortalama sıcaklık
Ağustos ayında 27,9°C’dir. En yüksek ortalama sıcaklık Ağustos ayında Elefsina’da 30,3°C olarak kaydedilmiştir.
3.3.2 Demografik Yapı ve Yönetim Şekli
2011 verilerine göre Yunanistan’ın nüfusu 5.303.223’i erkek, 5.513.063’ü
kadın olmak üzere 10.816.286’dır. Nüfusun etnik yapısı giderek artan sayıda
mülteci ve göçmenlerin ülkeye akın etmesi ile değişmektedir. Mülteciler ile
birlikte nüfus tahminine göre Yunanistan’da 12 milyona yakın insan yaşamaktadır. Ülkeye Ortadoğu’dan, Afrika’dan ve Doğu Avrupa ülkelerinden göç
olmaktadır.
0-19 yaş arası erkekler %20,5 iken kadınlarda bu oran %18,7’dir.
20-64 yaş arası erkekler %61,9 iken kadınlarda bu oran %59,8’dir. 65 yaş ve
üzeri erkekler %17,6 iken, kadınlarda bu oran %21,3’tür.27
Yunanistan’ın orta ve uzun vadede karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması” gelmektedir. 2010 yılında yaklaşık
11,2 milyon olan nüfus, azalan doğum oranları ve yükselen ölüm oranları ile
azalmaktadır. 30 Eylül 2015 tarihinde Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre 2013 yılında canlı doğum sayısı 94.134 iken,
2014 yılında %2,1’lik bir düşüş ile 92.148 canlı doğum gerçekleşmiştir. Buna
karşılık olarak 2013 yılında gerçekleşen ölüm sayısı 111.794 iken, 2014 yılında %1,7’lik bir artış ile 113.740 olarak gerçekleşmiştir.28
Parlamenter bir cumhuriyet olan Yunanistan’da, Prokopis Pavlopoulos 2015 yılından beri Cumhurbaşkanı, Alexis Tsipras ise Başbakan olarak
görev yapmaktadır. Cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri arasından 5 yıllığına
seçilmektedir. Panhelenik Sosyalist Partisi (PASOK), Yeni Demokrasi Partisi
(YDP), Komünist parti (KKE), Radikal Sol Koalisyonu (SyRizA) faaliyet gösteren
başlıca siyasi partilerdir.
Yaşanan ekonomik gerilemede Yunanistan’ın sadece geçen yıl
yaşadığı sorunlar arasında sermaye kontrolü, kurtarma müzakereleri, hatta iflas ve Euro bölgesinden ayrılma tehdidi bulunmaktadır. Birçok işyeri
kepenk indirmiş, krediler tükenmiş, artan iç ve dış göç ile ülke büyük zorluklar içerisindedir. Birçok vatandaş, kredi borçlarından dolayı evlerini kaybetmekten korkmakta, gelecek konusunda endişe duymaktadır.

27. Greece in Figures, Ekim - Aralık 2015, http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2015Q4_EN.pdf, syf:
9, Erişim: 20.02.2016
28. Yunanistan İstatistik Kurumu, 2016
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Kaynak: Greece in Figures, Ekim - Aralık 2015,
ures_2015Q4_EN.pdf, syf: 15, Erişim: 20.02.2016

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFig-

3.3.3 Sosyokültürel Yapı
Antik çağlardan beri Yunanistan, medeniyetlerin, kültürlerin, fikirlerin, geleneklerin, dillerin ve bilginin beşiği ve Akdeniz’in en parlak mücevheri olarak
görülmüştür. Eşsiz mirası birçok kültürü etkilemiş, dünyaca tanınan filozof,
savaşçı, yönetici ve sanatçı yetiştirmiş, dünyaya demokrasi kavramını bahşetmiştir. Yunan medeniyeti, modern kültürün yapıtaşlarından biridir. Başkent
Atina, 6.000 yıllık tarihe sahiptir. Çağdaş Yunanca, birçok dilin altyapısına
katkıda bulunmuş olan 3 bin yıllık antik Yunancadan türemiştir. Yunanların
%57’si, İngilizceyi çok rahat konuşabilmekte, %19’u ise bir yabancı dil daha
bilmektedir ve 15 yaşına kadar eğitim zorunludur. Devlet okulları ve devlet
üniversitelerinde eğitim ücretsiz olup, eğitim materyalleri de ücretsiz sağlan-
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maktadır. Bunların yanında ücretli özel okullar da mevcuttur.
Yunan nüfusunun %98’i Yunan Ortodoks, %1,3’ü Müslüman, %0,7’si
ise diğer olarak ayrılabilir. İbadet ve din özgürlüğü, anayasa tarafından sağlanmıştır ve tüm dinler için ibadet yerleri mevcuttur. Yaşlı nüfusu olmasına
rağmen, Yunanistan’da yaşlı bakım merkezi veya benzeri kuruluşların sayısı
çok azdır. Yunanlar, aile kavramına sıkı sıkı bağlıdır ve çoğu yaşlı vatandaş,
zor durumda olsa bile ailesi tarafından bakılır veya yakınında yaşar.
Modern versiyonu 1896 yılından beri her dört yılda bir dünyanın
çeşitli ülkelerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları, Yunanistan’da M. Ö. 9.
yüzyılda Olympia’da başlamış, M. S. 393 yılında Bizans İmparatorluğunun
emriyle yasaklanana kadar devam etmiştir. Modern Olimpiyatlara, sadece
dünya savaşları yıllarında ara verilmiştir.
Geçmişten günümüze Yunanistan’ın kültürel mirası nesilleri etkilemiş, bunlardan 17’si, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir: Bassae
Apollo Tapınağı, Atina Akropolü, Delfi Antik Kenti, Rodos Orta Çağ Şehri,
Meteora,   Athos Dağı, Selanik Hristiyanlık Öncesi ve Bizans Anıtları, Epidaurus Asklepios Barınağı, Mystras Antik Kenti, Olympia Antik Kenti, Delos,
Sakız Adası’ndaki Daphni - Hosios Loukas - Nea Moni Manastrıları, Pytha-     
goreion-Heraion, Aigai Antik Kenti, Mycenae ve Tiryns Antik Kentleri, St.
John Manastırı-Gün Doğumu Mağarası ve Tarihi Korfu Şehri. Yunanistan’daki arkeolojik müze sayısı, dünyanın herhangi bir ülkesindeki toplam müze
sayısından daha fazladır.
Yaz aylarında Yunanistan’ın hemen hemen her şehir, kasaba ve
köyünde festivaller düzenlenmektedir. Yunan Ortodoks Noel ve Paskalya
kutlamaları ise özellikle renkli geçmektedir.
3.3.4 Sağlık Sistemi
Hekimlerin ve sağlık sektörü çalışanlarının ettiği “Hipokrat Yemini”nin kökeni,
M.Ö. 460-370 yılları arasında yaşamış, Koslu hekim Hipokrat’a dayanmaktadır. Toplu sağlık hizmetlerinin doğum yeri sayılabilecek Antik Yunanistan’da,
Asklepios olarak bilinen sağlık ve tıbbın tanrısına adanan tapınaklarda tedavi
hizmetleri verilmiştir.
Yunanistan’da ulusal sağlık sistemindeki en bilinen reform 2005 yılındaki 3329 sayılı kanundur.  Bu kanun, ülkeyi 17 sağlık bölgesine ayırmıştır.  
Bu yönetimler kendi bölgelerinde bölgesel aktivitelerin gerçekleştirilmesinden,
sağlık ve refah birimlerinin düzenlenmesinden sorumlu olup, her bir bölgesel
sağlık yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından atanan bir yönetici ile yönetilir.
Kamu hastaneleri yönetim kurulu ve Bakanlık tarafından atanan bir hastane
yöneticisi tarafından yönetilir. Bu kanun ayrıca devlet hastanelerine ve diğer
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halk sağlığı birimlerine, özel şirketler ile güvenlik, temizlik ve benzeri hizmetler
için anlaşma imzalama hakkı tanımıştır. Yunanistan’da her 10 doktordan
6’sının kamu sektöründe çalıştığı söylenebilir.
2012 yılında kurulan ve ülkenin sağlık hizmetlerini kapsayan Ulusal
Sağlık Hizmetleri Provizyonu Kurumu EOPYY tarafından sözleşmeli ve maaşlı
olarak çalıştırılan hekimlerin sayısı, 920 olarak kaydedilmiştir.29
a. Genel Sağlık Durumu
9 Aralık 2015 tarihinde Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan
rapora göre 15 yaş ve üzeri olan kişilerin %75,2’si sağlıklarının çok iyi veya
iyi olduğunu, %18’i ortalama olduğunu, %6,8’i ise kötü veya çok kötü olduğunu belirtmiştir. Nüfusun %49,3’ü, kronik hastalık veya sağlık sorunundan şikayetçi olduğunu belirtmektedir. Kadınlarda bu oran %53,9, erkeklerde
ise %44,2’dir. Kronik hastalığı veya sağlık sorunu olduğunu belirten kişilerin
oranı 2009 yılında %39,7 olarak kaydedilmiştir. 2014 yılında kronik hastalığı
veya sağlık sorunu olduğunu belirten kişilerin %61,4’ü, 55 yaş üzerinde
olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: Yunanistan İstatistik Kurumu Basın Açıklaması,
68cb-070c-4a92-92a3-d5920dbfb86c, syf: 2, Erişim: 20.02.2016

09.12.2015,

http://www.statistics.gr/documents/20181/807c-

1970’lerden bu yana Yunanların öngörülen yaşam süresi neredeyse
7 yıl artmış durumdadır; Yunan kadınların, genel olarak Yunan erkeklerden
daha uzun yaşadığı öngörülmektedir. 2007 yılında Yunanistan, OECD ülkeleri
arasında yaşam süresi bakımından 15nci sırada, OECD ortalamasının üzerinde yer almıştır (OECD 2009). Yunanistan’da 2008 yılında doğan bir kişinin, ortalama olarak 80,1 yıl yaşaması öngörülmektedir. Erkekler ile kıyasla
kadınların öngörülen yaşam süresi 2008 yılı için 82,5 yıl olarak kaydedilmiştir
(erkeklerde bu rakam, 77,8’dir).

29. EOPYY, 2016
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1970 - 2008 yılları arasında ölüm ve yaşam oranları

Beklenen yaşam süresi (Kadın)

Beklenen yaşam süresi (Erkek)

Beklenen yaşam süresi (Toplam)

1000 Kişi içeriside kaba ölüm hızı
15 - 60 Yaş arası 1000 yetişkin
kadın içerisinde ölüm hızı
15 - 60 Yaş arası 1000 yetişkin
erkek içerisinde ölüm hızı
15 - 60 Yaş arası 1000 yetişkin
kişi içerisinde ölüm hızı

Bebek ölüm oranı (1000 canlı/ölü
doğum bebek içerisinde)

5 yaşından küçük çocukların ölme
olasılıkları
Kayıp ya da potansiyel yaşam yılı
(YPLL)

1970
76.0

1980
77.6

1990
79.6

2000
80.9

2008
82.5

71.6

73.1

74.8

75.6

77.8

73.8

75.4

77.2

78.2

80.1

8.4

9.0

9.3

9.6

9.6

-

-

56.0

48.0

46.0

-

-

117.0

116.0

111.0

-

-

86.0

82.0

79.0

29.6

17.9

9.7

5.4

2.7

33.4

20.3

10.9

6.2

3.4

7.704

5.810

4.461

3.694

3.299

Kaynak: OECD 2009; WHO Regional Office for Europe 2010; WHO 2009

Ana Ölüm Nedenleri (Standardize mortalite oranı / 100.000 kişi), 1990 - 2008
1990

1995

2000

2005

2008

Tüm nedenler

Ölüm nedenleri

739.87

719.01

704.65

641.96

595.53

4.63

4.62

3.45

4.51

5.79

1.25

0.77

0.60

0.54

0.45

Kötücül neoplazma

Parazitli ve bulaşıcı hastalıklar

Tüberküloz

158.85

163.74

163.34

160.49

157.18

Nefes borusu/Bronşit/Lenf karnserleri

39.31

39.15

39.40

38.29

38.65

21.26

22.74

21.63

21.70

21.67

6.63

9.40

9.92

8.30

8.69

Dolaşım sistemi hastalıkları

370.84

353.84

338.38

293.57

258.83

95.59

91.71

87.45

78.78

67.28

63.60

64.00

58.10

49.00

47.00

Serebrovasküler hastalıklar

134.41

128.01

118.99

99.11

81.18

Solunum sistemi hastalıkları

39.35

39.78

51.84

48.37

53.45

17.89

18.29

17.69

15.46

14.56

Dış nedenler

40.36

39.23

36.77

33.70

29.64

İş kazaları

21.30

21.46

18.19

16.45

14.09

Kötücül neoplazma - Meme kanseri
Akıl ve ruh sağlığı hastalıkları

İskemik kalp hastalıkları

Akut miyokardiyal enfarktüs
Sindirim sistemi hastalıkları

Kaynak: WHO Regional Office for Europe 2010; OECD 2009
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Yukarıdaki tablo, Yunanistan nüfusunun ana ölüm sebeplerini göstermektedir. Görüldüğü gibi 1990’lardan beri kan dolaşım sistemi hastalıkları, ana
ölüm sebepleri arasında ilk sıradadır. 2008 yılında ölümlerin %43,5’i kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmıştır. Ölüm sebepleri arasında ikinci
sırada %26,4 ile kanser yer almaktadır. Üçüncü sırada ise %13,6 ile serebrovasküler hastalıklar gelmektedir. Diğer yandan tüberküloz vakalarının sayısı
radikal bir şekilde düşmüş ve düşük seviyede sabitlenmiştir.
Bebek ölümleri oranındaki azalma, beklenen yaşam süresini önemli
derecede etkilemiştir. 1980 ile 2008 yılları arasında 1000 canlı doğum başına
bebek ölüm oranı, 17,94’ten 2,65’ düşmüştür. Aynı durum, perinatal, neonatal ve postneonatal mortalitede gözlemlenmektedir. 1000 canlı doğum başına perinatal mortalite 19,73’ten 4,4’e, neonatal mortalite 13,85’ten 1,79’a ve
postneonatal mortalite 4,09’dan 0,86’ya düşmüştür.
Anne ve Çocuk Sağlığı Göstergeleri, 1980 - 2008
Göstergeler

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

17.94

14.14

9.71

8.15

5.43

3.80

2.65

Yenidoğan ölümleri (1000 canlı
doğum içerisinde)

13,85

10.55

6.51

5.78

3.88

2.64

1.79

4.09

3.59

3.20

2.36

1.55

1.16

0.86

Perinatal ölümleri (1000 canlı doğum
içerisinde)

19.73

15.54

11.72

10.33

7.88

5.66

4.40

17.55

6.87

0.98

0

0

0

1.79

Bebek ölümleri (1000 canlı
doğum içerisinde)

Yenidoğan sonrası (Post-neonatal)
ölmleri (1000 canlı doğum içerisinde)
Anne ölümleri (1000 canlı doğum içerisinde)

Kaynak: WHO Regional Office for Europe 2010

b. Tıbbi Hizmetler
Yunanistan’daki sağlık hizmetleri, sağlığın toplumsal bir olgu olduğu ve sosyal ve ekonomik statüye bakılmaksızın herkese eşit olarak sağlanması gerektiği prensibine dayanmaktadır. Bu prensibe göre sağlık hizmetleri, geniş, eşit,
evrensel kapsamlı, yüksek kaliteli ve ücretsiz olmalıdır.
Ancak son yıllardaki ekonomik gerileme yüzünden sağlık hizmetleri
kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanmaktadır. Hekim ve hemşire eksikliğinden
dolayı birçok devlet hastanesi, yoğun bakım ünitelerini kapatmak zorunda
kalmıştır.
Bir başka sorun da, bekleme listeleridir. Bazı durumlarda hastalar, elektif ameliyat için 3 ile 6 ay arasında beklemek zorunda kalmaktadır.
Yüzyüze yapılan görüşmeler sırasında edinilen bilgilere göre kanser hastaları için radyoterapi bekleme süresi, 3 ayı bulabilmektedir. Birçok vakada,
bir tümör operasyonu için de aynı süre geçebilmektedir. Bazı ayakta tedavi
kliniklerinde hastaların randevu alması bile, 5-6 ayı bulmaktadır. Hasta bilgi
sistemlerinin yetersizliği, verilerin toplanması için ortak departmanın bulunmaması ve bekleme listelerine ilişkin ulusal bir politikanın olmaması, birçok
soruna yol açmaktadır.
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Birinci basamak sağlık hizmetleri ulusal sağlık sistemi kapsamında, bölgesel hastanelerin ayakta tedavi bölümlerinde, kırsal bölgelerdeki hekimler
tarafından, kırsal sağlık merkezlerinde, EOPYY’ye bağlı polikliniklerinde,    
EOPYY-sözleşmeli pratisyen hekimler tarafından ve özel pratisyen hekimler
tarafından verilir. İkinci basamak sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri, özel
hastaneler ve kliniklerde, EOPYY’ye bağlı hastanelerde verilir.
c. Sigorta Sistemi
Yunanistan’daki sigorta sistemi, aşağıdaki kurum ve işlevleri içerir:
EOPYY: 2012 yılında kurulan ve ülkenin sağlık hizmetlerini kap-  
sayan Ulusal Sağlık Hizmetleri Provizyonu Kurumu’dur. Sigorta fonlarının
büyük bir kısmı EOPYY altında toplanır.
IKA-ETAM: Yunanistan’ın en büyük çalışan sosyal güvenlik kurumu olan Sosyal Sigortalar Kurumu – Maaşlı Çalışanlar için Tek Sigorta Fonu     
(Single Insurance Fund for Salaried Employees), başka bir genel sigorta şeması
altında yer almayan, özel-kanun sözleşmeli kamu ve özel sektör çalışanlarını
kapsar.
PEDY: Nisan 2014’te başlatılan ve birinci basamak sağlık hizmetleri,
teşhis, tedavi, sağlık promosyonu sunan Birincil Ulusal Sağlık Ağı’na verilen
isimdir.
Paraklinik testler: EOPYY Standart Sağlık Yardımları Yönetmeliği
tarafından sağlanan diagnostik testlerdir (mikrobiyolojik, radyolojik, kardiyolojik vs.).
Opsiyonel Sigorta: İşten çıkarılma veya başka sebeplerle çalışmayı bırakan kişiler için opsiyonel sigorta veya kendi kendini sigorta etme
prosedürü üzerinden emeklilik hizmetini kapsama opsiyonu, IKA-ETAM
tarafından sağlanır. Kurumun yönetmeliklerine göre gönüllü olarak veya işten
çıkarılma sebeb ile işi bırakan sigortalılar, emeklilik, sağlık veya Çalışanların
Destek Sigorta Fonu (Supplementary Insurance Fund for Employees, TEAM)
ya da üçü birden üzerinden sigortalarının devamını talep edebilirler.
Hastalık durumunda sigorta, EOPYY tarafından IKA-ETAM üzerinden
sigortalı çalışanlar, kamu ve özel sektör çalışanları, çiftçiler, serbest çalışanlar, denizciler ve kar amacı gütmeyen dernek çalışanlarını kapsar. Emekliler, işsizler ve başkalarına muhtaç kişiler de sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Hatta uzun süreli işsiz kalan kişiler ve boşanma sebebiyle bağımlı
statüsünden çıkmış olanlar bile opsiyonel sigortaya başvurabilir.
Sigortalı kişiler prim ödedikleri sürece her türlü hizmetten yararlananabilirler. Kişinin sigortası bitmiş olsa bile sigortalı iken başladığı bir tedavi
için iyileşene kadar sigortadan yararlanmaya devam eder.
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Sağlık sigortası, kamu kurumlarında aşağıdakileri kapsamaktadır:
•Tıbbi bakım,
•Hastane bakımı ve hastanede yatış,
•Ücretsiz önleyici diş tedavisi, 13 yaşından küçük hastaların ortodonti tedavileri, 5 yılda bir takma dişlerin değiştirilmesi ve ilgili hizmetlerin sağlanması
(gerekli olduğu durumlarda ve Birincil Ulusal Sağlık Ağı-PEDY çerçevesinde),
•Belirli hastalıklarda %10 olmak üzere, hastanın ilaç ücretinin %25’ini ödemesi koşuluyla; Emekliler Sosyal Birlik Yardımı (EKAS) kapsamında olan
emekliler de %10 katkı payı ile; özel vakalarda (iş kazası, hamilelik sırasında
uygulanan tedaviler, kronik hastalıklar) ücretsiz ilaç uygulaması,
•Bir kaza veya acil durum halinde Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAB) aranarak kamu hastanelerine ücretsiz transfer,
•Sigortalı kişinin malzeme ücretinin %25’ini ödemesi koşuluyla tedavi yardımları, ortopedik malzeme, gözlük, işitme cihazları, protezler kurum tarafından
karşılanır. Özel vakalarda malzemeler ücretsizdir (diyabet, belden aşağısı
felçliler, elleri ve kolları felçli olan kişiler, böbrek hastalıkları olan kişiler vb.).
Sigortalı kişiler, PEDY hekimleri ve EOPYY ile sözleşmeli hekimler
tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanır. Yunanistan vatandaşları, PEDY yerel hizmet ağı tarafından sunulan ilgili listeden aile hekimini
seçerler.
Sigortalı kişiler, devlet hastanelerindeki ayakta tedavi kliniklerinde
(normal ve acil), sağlık merkezlerinde ve sağlık merkezlerinin yerel kliniklerinde
ve PEDY kurumlarında çalışan EOPYY-sözleşmeli hekimlerden ilgili bekleme
listesine göre randevu alabilirler.
Alternatif olarak tüm EOPYY-sözleşmeli hekimlerden EOPYY web sitesinden randevu alınabilir. Her iki durumda da hastalar herhangi bir ek ücret
ödemez.
Yüzyüze yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre, EOPYY sözleşmeli doktorun haftalık 50 veya aylık 200 olan EOPYY ücretsiz muayene
kotası dolarsa, hasta 10-50 Euro ücret ödemek zorunda kalır ve bu ücret iade
edilmez.30
Tüm paraklinik testler için devlet hastanelerinde 5-30 Euro,                   
EOPYY-sözleşmeli teşhis laboratuvarlarında ise %15 katkı payı alınır. Sözleşmeleri olmayan teşhis laboratuvarları, kapsam dışıdır. Devlet sağlık kurumlarında tüm tedaviler ücretsizken, sözleşmeli özel hastanelerde ise %10 ile
%30 arasında değişen katkı payı ödenmekte ve doktor ücretleri ayrıca hastalar tarafından karşılanmaktadır.

30. EOPYY, 2016
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Sigortalının ailesi de dolaylı olarak sigortalıdır ve sigortalı ile aynı
haklara sahiptir. Bunlar, (a) sigortalının eşi (çalışmıyor ise), (b) sigortalının
18 yaşından küçük çocukları, 24 yaşından küçük çalışmayan çocukları, 26
yaşından küçük okuyan çocukları, (c) sigortalının ebeveynleri (özel koşullar)
ve (d) tüm akrabalarını kaybetmiş yetimlerdir.
Yunanistan’da annelere özel destekler doğum yardımı, doğum izni
ve ebeveyn iznini kapsamaktadır. Bu destekler sadece biyolojik annelere
verilmektedir. İşsizler için sağlanan destekler, işsizlik yardımı ve dönemsel
yardımı kapsamaktadır. Dönemsel yardım, belirli dönemlerde icra edilemeyen
meslekleri (ör. inşaat, turizm ve gıda, sanat vb.) ve Yunanistan içinde icra
edilen işler için geçerlidir.
65 yaş ve üzerinde olan, sigortasız ve geliri düşük, yalnız veya eşiyle
yaşayan, kendi evi olmayan, kirada kalan, düzenli geliri olmayan veya herhangi bir gayrimenkulü bulunmayan kişilere aylık 362 Euro’ya kadar belediyeler tarafından destek verilir.31

31. EOPYY, 2016
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3.4 ROMANYA

3.4.1 Coğrafi Konum ve İklim
Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve
Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından ol-    
dukça stratejik bir konuma sahiptir. 19,7 milyonluk nüfusu ve 238.391 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın güney doğusunda yer alan Romanya,
Avrupa’nın en büyük 12. ülkesidir ve güneyde Bulgaristan (608 km), batıda Sırbistan (476 km) ve Macaristan (443 km), doğuda Moldova (450 km) ve
kuzeyde Ukrayna (531 km) ile komşudur.
Başkenti Bükreş olan ülkenin diğer önemli şehirleri Köstence, İaşi,
Timisoara, Cluj-Napoca, Galati, Braşov ve Craiova’dır.   Romanya toprakları
üç ayrı seviyede yer almaktadır: Karpat Dağları (en yüksek zirvesi, 2544m ile
Moldoveanu Zirvesi’dir), Alt Karpatlar (tepeler ve platolar) ile Tuna Nehri deltası, düzlükler ve ovalardır.
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Romanya’daki karasal iklim Karpat Dağlarının doğu ve güneyinde görülür.
Mevsim olarak bahar ve sonbahar kısa geçerken, yaz ve kış mevsimi uzundur. Kış mevsiminde ırmaklar donar, ormanlar kar ile kaplanır. Yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 8°C, güneyde 11°C olup, dağlarda -2,5°C, düzlüklerde
11,6°C’dir. Romanya’nın Karadeniz kıyısı 245 km boyunca uzanır. Bu bölgede  
iklim daha yumuşaktır.
3.4.2 Demografik Yapı ve Yönetim Şekli
1992 yılından beri, gerek dışarıya göç, gerekse artan ölüm ve azalan doğum
oranları nedeniyle, Romanya’nın nüfusu sürekli azalma kaydetmiştir. 1992
yılında 22,81 milyon kişi olan ülke nüfusu, 2006 yılında 21,58 milyon kişiye,
2014 yılında ise 19,9 milyon kişiye kadar düşmüştür. 2002 yılında 1000 kişi
başına doğum oranı 9,7 iken, ölüm oranı 12,4’e yükselmiştir.32

Kaynak: Demographics of Romania, 2013, syf: 8

0-14 yaş arası kişiler, 1980 yılında nüfusun %26,7’ini oluştururken, bu oran
1995 yılında %20,7 ve 2005 yılında %15,7 olarak kaydedilmiştir. 2014 verilerine göre 0-14 yaş arası kişiler, nüfusun sadece %14,9’unu oluşturmaktadır.
15-64 yaş arası kişiler, 1980 yılında nüfusun %63’ünü oluştururken, bu oran
1995 yılında %67,4 ve 2005 yılında %69,9 olarak kaydedilmiştir. 2014 verilerine göre 15-64 yaş arası kişiler, nüfusun %70’ini oluşturmaktadır. 65 yaş ve
üzerinde olan kişiler ise, 1980 yılında nüfusun %10,3’ü iken, bu oran 1995
yılında %11,9 ve 2005 yılında %14,4 olarak kaydedilmiştir. 2014 verilerine
göre 65 yaş ve üzerinde olan kişiler, nüfusun %15,1’dir. Bu durumun, emeklilik, sosyal sigorta ve sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşturması beklenmektedir.33

32. Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016
33. Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2015, syf: 6

85

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2015, syf: 6

Ülkenin nüfusunun %89,5’i Romenlerden oluşmaktadır. Ülkede resmi olarak
Macarlar (%7,1), Çingeneler (%1,8) ve diğer uluslardan oluşan azınlık grubu
(%1,7) mevcuttur.
Romen halkı, 400 yıl kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Ülke,
1878 yılında resmi bağımsızlığını ilan ederek üç yıl sonra da krallık haline
gelmiştir. Ancak yaklaşık 3 milyon kişi Transilvanya’da, 2 milyon kişi ise
Bessarabia’da ve küçük gruplar da Dobruca bölgesine dağılmış durumdaydı.
Romanyalıların tamamının bir araya toplanması ancak I. Dünya Savaşı’nın
ardından 1918 yılında gerçekleştirilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası ülke,
diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi SSCB egemenliği altına girmiştir. 1945
yılında Romanya Komünist Partisi yönetimi ele geçirmiş, 1947 yılı sonunda
krallık, Romanya Halk Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür. 1965 yılında yönetimi
devralan Nikolae Ceausescu devlet başkanı olmuş, gizli polis teşkilatı sayesinde
olağanüstü güç kazanmış, 1980’lerinde sonuna doğru ülkenin tamamını aile
üyeleri ve arkadaşları kontrolüne girmiştir. Ancak 1989 yılında patlak veren
ayaklanmalar ve ardından gelen Ulusal Kurtuluş Cephesi devrimi ile Nikolae
Ceausescu ve eşi, 25 Aralık’ta idam edilmiştir.
1990 yılında ilk seçimler yapılarak çok partili demokratik sisteme
geçilmiştir. 1 Ocak 2007 itibarıyla Romanya, Avrupa Birliği tam üyesi olmuştur.
3.4.3 Sosyokültürel Yapı
Romenler, M.S. ilk 1000 yıl içinde ortaya çıkmış ve Trakyalı ataları olan
Hint-Avrupa köklü “Dacia”lılar ile aynı bölgede yaşamışlardır. Bugün Romenler Doğu Roma dünyasının tek temsilcisidir ve Romence başlıca Latin kökenli
dillerden birisidir.
Ülkenin Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında olması
kültürüne de yansımıştır. Avrupa ülkeleri ve aynı zamanda komşu Balkan
ülkelerinin kültürlerinin bir sentezi görülmektedir. Önceleri Sırp ve Ukrayna
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kültüründen, daha sonra Türk ve Müslüman kültüründen etkilenen ülkede
son yıllarda özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde batı kültürü ağırlık
kazanmıştır. Üyelik sonrası Romanyalı gençler çalışma amacıyla Avrupa ülkelerine göç etmiştir. Romen kültürüne bağlı değişik alt kültürlerin bulunduğu
Romanya’da, Çingene kültürü de önemli bir yere sahiptir. Kültür farklılıkları
nedeni ile sahne sanatları da oldukça gelişmiştir. Bale, opera, müzik, tiyatro
ve eğlence türlerinden sirkler, sinemalar, festival ve etkinlikler kültürün çok
yönlülüğünü ortaya koymaktadır.
Romanya mutfağı oldukça zengin ve çeşitlidir. Yerel halk, turistleri
ekmek, tuz, erik rakısı ve şarap ile karşılar. Kırsal bölgelerde lahana sarması,
et yemekleri, sulu köfte, mamaliga ve balık ağırlıklı olarak tercih edilmektedir.
Romenlerin dünyaca ünlü ve tanınmış şarapları mevcuttur. Kentsel bölgelerde ise mutfağın olmazsa olmaz malzemeleri; et, balık, sebze, süt ürünleri,
yumurta ve meyvedir. Romenlerin popüler aktivitesi dans eşliğinde yemek yemektir. Bu yüzden restoranların çoğunda dans pistine rastlanır.
Romanya’nın Transilvanya bölgesine ait Drakula efsanesi, birçok edebi ve sinema eserine ilham vermekte, tarihi şatoları ile yılda yüzbinlerce turist
çekmektedir.
Romanya’nın birçok tarihi ve doğal mekânı, UNESCO Dünya Mirası
Listesine girmiştir: Tuna Deltası, Moldavya Kiliseleri, Horezu Manastırı, Transilvanya Köyleri ve Tahkimatlı Kiliseler, Dacia Kuleleri (Orastie Dağları), tarihi
Sighişoara Şehri ve Maramureş Tahta Kiliseleri.
3.4.4 Sağlık Sistemi
Romanya, 1949-1989 yılları arasında Semashko sağlık sistemini uygulamıştır.
Semashko sağlık sistemi, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanan tipik
bir sistemdi. Bu sistem, tüm vatandaşlara devlet tarafından sağlık hizmeti
sunulurken, hastalara kurum seçiminde çok seçenek bırakmayan, ancak eşitlik konusunda son derece gelişmiş bir sistemdi. Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından kurulan, son derece düzenli, standardize edilmiş ve merkezîleşmiş bu
sistem, 1990 yılından sonra ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Sağlık hizmetlerine
ayrılan küçük ödenekler, rüşvet ve yolsuzluk, düşük kaliteli birinci basamak
sağlık hizmetleri, ekipman ve ilaç eksikliği, bölgeler ve sosyal gruplara göre
değişen sağlık hizmeti sunumu, zayıf yönetim ve işgücü yetersizliği, bunlardan sadece birkaçıdır.
1990 ile 1995 yılları arasında Halk Sağlığı Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve finansmanı, eğitim, sağlık sektörü çalışanlarının maaşları ve tüberküloz, HIV/AIDS gibi ciddi sağlık sorunlarının idaresi
gibi konularda birçok yönetmelik ve yasa çıkartmıştır.
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Romanya sağlık sistemi, politik dalgalanmalardan da nasibini almıştır. 19972000 yılları arasında iktidarda olan Liberaller ve Hristiyan Demokratlar, 1998
yılında sosyal sağlık sigorta sisteminde bir değişime gitmiştir. 2001-2004 yılları arasında iktidarda olan Sosyal Demokratlar ise devletin, kaynaklar üzerindeki kontrolü arttırmaya amaçlayan değişiklikler yapmış, ancak Bakanların hızlı değişimi ve strateji yetersizliği, sağlık sektöründeki reformların
uygulanmasında ciddi gecikmelere yol açmıştır.
2006 yılında hayata geçirilen Sağlık Reformu Yasası, sağlık sektörünün geliştirilmesi, sosyal güvence, birinci basamak sağlık hizmetleri,
eczacılık, acil yardım hizmetleri, halk sağlığı, ulusal ve Avrupa sağlık kartı,    
ulusal sağlık programları, profesyonel sorumluluk, ulusal sağlık eğitimi okulları ile sağlık yönetimi gibi konular için belirlenen hedeflere ulaşılması amacı
ile tasarlanmıştır.34
Romanya’da sağlık bütçesinin en önemli kalemi çalışan ve işveren-  
lerden toplanan sağlık sigortası vergileridir. Bu vergileri Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, CNAS) yönetmektedir.
Bunun dışında özel sağlık sigortası henüz başlangıç aşamasındadır.
Aslında Romanyalıların beşte biri sağlık giderlerini ceplerinden
karşılamaktadır. Bu cepten karşılanan giderlerin çoğunu, doktorlara verilen
“hediyeler” oluşturmaktadır. Doktor maaşlarının çok düşük olması sebebiyle
“hediye” sistemi Romanya’da çok yaygındır.
Romanya’daki sağlık kuruluşları, 2007 yılında 447 hastane, 263 poliklinik, 8.370 dal muayenehanesi, 11.048 aile doktoru ofisi,  10.532 diş hekimi muayenehanesi ile 6.906 eczane olarak kaydedilmiştir. 2012 yılında ise
473 hastane, 282 poliklinik, 9.712 dal muayenehanesi, 11.151 aile doktoru
ofisi,   12.904 diş hekimi muayenehanesi ile 8.456 eczane olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 256
34. Health Systems in Transition: Romania, syf: 23
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Hastanelerdeki yatak sayısı, 2007 yılında 138 bin iken, 2009 yılında bu sayı
138,9 bine yükselmiş, 2012 yılında ise 129,6 bine düşmüştür.

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 257

Romanya’da çalışan tüm hekimler, Romanya Hekimler Kurulu (Colegiul Medicilor din Romania) bünyesinde kayıtlı olmak ve aidat ödemek zorundadır. Romanya Hekimler Kurulu, ulusal ve bölgesel olarak çalışan bir kurumdur ve
eğitim ile akreditasyon dâhil Romanya’da tıp mesleğinin düzenlenmesinden
sorumludur.  2000 yılından önce Kurul, sigorta kapsamında olan ilaçlardan,
sigortalı kişilerin yararlanma paketlerine kadar birçok konuda söz sahibiydi,
ancak 2000 yılındaki seçimlerden sonra yetkisi kısıtlanarak, danışmanlık seviyesine geriledi.
a. Genel Sağlık Durumu
1960’larda Romanyalıların genel sağlık durumu, Avrupa ortalamasına yakınken, 1960-1990 yılları arasında ciddi bir gerileme yaşanmıştır. Ceaucescu,
nüfusu artırmak için kürtaj ve doğum kontrolünü yasaklayarak, her kadının
en az beş çocuk sahibi olması gerektiğini açıkladı. Onun politikaları daha
fazla çocuk üretiminde başarılı olurken, ülkenin sosyoekonomik ve sağlık
koşulları, bu çocukların aleyhine gelişmiştir. Zaten yoksul olan aileler, çocukları beslemek ya da giydirmekte zorlanmış ve yetimhaneler terk edilmiş bebekler ile dolmuştur. Yasadışı kürtajlar ise, kadınlarda sağlık sorunlarına yol
açmıştır. Üstelik hükümetin, kadınları kürtaj muayenesine zorladığı, kürtaj
olduğu tespit edilen kadınların ise cezalandırıldığı da bilinmektedir.
1990 yılından itibaren yükselen yoksulluk ve hızla kötüleşen yaşam
şartları, Romanyalıların sağlık durumunu son derece ciddi etkilemiştir.
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Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, nüfusta olumsuz büyüme görülen Romanya’da, ölüm oranları yükselmiş, doğum oranları düşmüştür.

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 44

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Romanyalı erkeklerin beklenen yaşam
süresi 2007 yılında 79,2 iken 2012 yılında 70,7 olarak kaydedilmiştir. Kadınlarda ise beklenen yaşam süresi daha yüksek olup, 2007 yılında 76,1 olarak,
2012 yılında ise 77,9 olarak kaydedilmiştir.
Birçok ülkede olduğu gibi Romanya’da da yetişkinler arasında en yaygın ölüm sebebi, dolaşım sistemi hastalıklarıdır: 2012 yılında 82.188 kadın ve
71.025 erkek hayatını bu sebeplerle kaybetmiştir. Ölüm sebepleri arasında
ikinci sırada kötü huylu tümörler gelmektedir: 2012 yılında 19.875 kadın ve
29.143 erkek kansere yenik düşmüştür. Üçüncü sırada ise sindirim sistemi
hastalıkları gelmektedir: 2012 yılında 5.759 kadın ve 8.702 erkek hayatının
bu sebeplerle kaybetmiştir.
Cinsiyete Göre Ölümler ve Ölüm Nedenleri

Toplam
Dolaşım sistemi hastalıkları
Bunların arasında;
İskemik Kalp Hastalıkları
Serebrovasküler Hastalıklar
Diğer
Neoplazm

Erkek
137957

2010

Erkek
132180

2011

Kadın
119259

Erkek
132408

2012

Kadın
121308

73993 (%53,6) 82366 (%67,5) 70845 (%53,6) 80693 (%67,6) 71025 (%53,7) 82188 (%67,8)
27021 (%36,6) 26276 (%32) 25796 (%36,4) 25069 (%31,1) 25534 (%36) 25851 (%31,5)
22490 (%30,3) 26815 (%32,5) 21278 (%30,1) 26295 (%32,5) 21103 (%29,7) 26249 (%31,9)
24482 (%33,1) 29275 (%35,5) 23771 (%33,5) 29329 (%36,4) 24388 (%34,3) 30088 (%36,6)
28259 (%20,4) 19243 (%15,7) 28718 (%21,8) 19638 (%16,4) 29143 (%22) 19875 (%16,4)

Sindirim Sistemi Hastalıkları 10174 (%7,3)
Diğer

Kadın
121766

6430 (%5,6)

8684 (%6,7)

5815 (%4,8)

8702 (%6,6)

5759 (%4,7)

25531 %18,7 13727 (%11,2) 23633 (%17,9) 13113 (%11) 23538 (%17,7) 13846 (%11,1)

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 68-69

Genel olarak ülkedeki hastalanma (morbidite) oranları da, yükselen kronik
hastalık oranları, biyolojik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri sayesinde yükselmiştir. Sosyoekonomik koşulların ve sağlık hizmetlerinin de durumu etkilediği açıktır.
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Kırsal ve kentsel bölgelere göre canlı doğum oranları, 2011 ile 2012
yılları arasında yükseliş gösterse de, genel olarak Romanya’nın doğum oranları azalmaktadır.

Kaynak: Demographics of Romania, 2013, syf: 5

Bebek ölüm oranları, 2007 yılından beri azalmıştır. Aşağıdaki Tabloda
görüldüğü üzere 2007 yılında ölen bebeklerin toplam sayısı 2574 iken (bunlardan 1501 bebek neonatal, 1073 bebek postneonatal), 2012 yılında toplam
rakam 1806’ya düşmüştür (bunlarda 968’i neonatal, 838’i ise postneonatal).
Ölüm sebepleri arasında birinci sırada perinatal dönem sırasında geçirilen
hastalıklar, ikinci sırada ise solunum yolları hastalıkları gelmektedir.
2007-2012 Yaş Gruplarına Göre Bebek Ölüm Oranları
Yaş grubu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Toplam

2574

2434

2250

2078

1850

1806

Neonatal

1501

1397

1289

1183

1063

968

7 gün altı

1023

919

824

782

695

638

241

234

224

181

173

139

237

244

241

220

195

191

Postneonatal

1073

1037

961

895

787

838

1 aylık

5 - 6 aylık

7 - 13 gün arası

14 - 29 gün arası

296

299

264

254

245

262

2 aylık

201

183

180

159

138

157

3 - 4 aylık

236

244

237

204

163

174

138

131

130

125

102

97

7 - 8 aylık

91

90

80

60

68

67

9 - 11 aylık

111

90

70

93

71

81

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 67
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Annelerin ilk doğumlarını gerçekleştirdikleri yaş, 1980 yılında kırsal bölgelerde 22 yaşın altındayken, aynı yıl kentsel bölgelerde neredeyse 24’tü. 2012
yılında ise kentsel bölgelerdeki kadınların ilk doğum yaşı 28’e yaklaşmış, kırsal bölgelerde ise 24 yaşını geçememiştir.
b. Tıbbi Hizmetler
Romanya sağlık sektöründeki en büyük eksiklik, doktor sayısının az olmasıdır,
Avrupa Birliği standartlarına göre Romen nüfusuna oranlayınca Romanya’da
olması gereken aile hekimi sayısı 38.000’dir. Ancak Romanya’da şu anda yaklaşık 12.000 aile hekimi bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık %40’lık bölümü
55 yaş üzerindedir, bu da önümüzdeki 10 sene içerisinde doktor sıkıntısının
artacağını göstermektedir. Son senelerde mezun olan doktorların büyük bir
kısmı Romanya’da kalmak yerine diğer Avrupa Birliği ülkelerinin hastanelerinde işe girmeyi tercih etmektedir. Bunun başlıca sebepleri, Romanya’daki
düşük maaşlar olup, hekimlerin AB içinde serbest dolaşım ve çalışma hakkından yararlanmalarıdır. Ülkesinde kalıp düşük maaş ile çalışmaktansa, bu
haklardan yararlanıp yurtdışında daha iyi yaşam koşullarını tercih etmeleri
şaşırtıcı değildir.
2007 yılında aile hekimleri dâhil hekim sayısı 48 bin, diş hekimi sayısı
12 bin, eczacı sayısı 11 bin, yardımcı sağlık personeli sayısı ise 136 bin kişi
olarak kaydedilmiştir. 2012 yılında aile hekimleri dâhil hekim sayısı 54 bin,
diş hekimi sayısı 14 bin, eczacı sayısı 15 bin, yardımcı sağlık personeli sayısı
ise 125 bin olarak kaydedilmiştir. Birçok kalifiye doktor batı ülkelerine göç
etmiş durumdadır. Sadece İngiltere’de 2.500 Romen doktor bulunduğu iddia
edilmektedir.

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Yıllık Rapor, 2012, syf: 256
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Doktor sayısının yetersizliği, doktorların hastalara gereken zamanı ayıramaması, hastalarla ve/veya yakınları ile gerekli iletişimi kuramaması gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu durum hastalarda Romen sağlık kuruluşlarına karşı
bir güvensizlik yaratmaktadır. Romen halkının %80’inin yurtdışında sağlık
hizmeti almaya maddi imkânları yoktur.
Romanya’da pediatrik onkoloji, organ nakli (özellikle kemik iliği ve karaciğer nakli), onkoloji dalında gelişmiş teçhizat ve teknoloji gerektiren ameliyat veya tedaviler, pediatrik kardiyoloji konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Aile hekimleri, birçok ülkede olduğu gibi sağlık sisteminde “eşik bekçisi” olarak değerlendirilebilir. Hasta herhangi bir hastaneye başvurmadan önce
aile hekimine gider. Ancak Romanya’da aile hekimlerinin birçok açıdan eli
kolu bağlıdır. Devlet kurumlarında ücretsiz olarak isteyebilecekleri belirli tetkikler, kaynak, malzeme veya ekipman yetersizliğinden yapılamamaktadır.
Diyabet,  COPD, astım, akıl hastalıkları vakaları için ilaç yazabilmek için ise
özel izin almaları gerekmektedir.
Özel hastanelerin sayısı, 2003 yılında sadece 9 iken, 2012 yılında
109’a yükselmiştir. Özel hastaneler, kolay ulaşılabilir olması, kalabalık olmaması ve gelişmiş ekipman bulundurmaları açısından öne çıkmış durumdadır.
Ancak acil durumlarda özel hastaneler yetersiz kalmakta ve hastalarını devlet
hastanelerine yönlendirmektedir.
c. Sigorta Sistemi
Birinci ile İkinci Dünya Savaşları arasında Romanya’da, Bismarck tipi sosyal
sigorta sistemi uygulanmıştır. Sanayi ve ticaret çalışanları, işverenler ve onların aileleri ile serbest çalışanlar sigortalıydı. Hem çalışanlar hem işverenler
tarafından gelir-bazlı primler eşit paylaşılarak ödenmiştir. 1949 yılında, evrensel kapsamı ve yerinde ücretsiz sağlık hizmeti ile bilinen Semashko tipi  sağlık
sigortası sistemine geçilmiştir, sonraki 40 yıl boyunca Romanya sağlık sistemi,
devlet finansmanı, merkezi planlama, sıkı idare ve sağlık hizmetlerinde devlet
tekeli ile sürdürülmüştür. Bu dönemde özel sektör diye bir şey yoktur ve tüm
sağlık çalışanları, devletten maaş alan memur statüsündedir.
Romanya Ulusal Sağlık Sigortası Fonu, sosyal sağlık güvencesi
sistemini yöneten, özerk bir kamu kurumudur. 2002-2005 yılları arasında,
Romanya Halk Sağlığı Bakanlığına bağlı olan kurum, 2005 yılında bağımsız
bir statü kazanmıştır ve sosyal sağlık güvencesi sistemine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, bölgesel sağlık sigorta kurumlarının koordinasyonu ve de-  
netlenmesi gibi konulara ek olarak prim ödemelerinin belirlenmesi, bölgesel
sağlık sigorta kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin kaynak dağılımı gibi konu
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lardan sorumludur. Güvenlik güçleri ve ulaşım sektöründe çalışanların ayrı
sigorta fonları vardır, söz konusu fonlar konusunda eşitlik ve hak tartışmaları
devam etmektedir.
Çocuklar, öğrenciler, işsizler ve düşük gelirli kişiler için bazı istisnaları olmak üzere fon, zorunlu sosyal sağlık sigortası primleri ile finanse
edilmektedir. Çalışanlar aylık ücretlerinin %5,5’i oranında, işveren ise her işçi
için söz konusu işçinin aylık ücretinin %5,2’si oranında prim öder. 2011-2012
yıllarında hükümet, Ulusal Sağlık Sigortası’nın yanında veya yerine özel sigorta şirketlerinin getirilmesini öneren bir reform planlamıştır. Ancak söz konusu
yasa tasarısı, 2012 yılında halk arasında özelleştirmeye karşı ayaklanmalara
yol açınca reform masadan kaldırılmıştır. Yeni dönemde sigorta primleri işverenlerin canını sıkacak kadar yükseltilmiştir. Romanya’da halen hekimler,
Ulusal Sağlık Sigortası Fonu ile sözleşmeler yapmaktadır. Tıbbi hizmetlerin
%70’i, aile hekimleri tarafından sağlanmaktadır. Sağlık Sigorta Fonu, birincil
sağlık hizmetlerine kaynaklarının %6,47’sini tahsis etmektedir.

Kaynak: Romanya Ulusal Aile Hekimleri Birliği Haber Bülteni,15.11.2012, syf: 2
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3.5 MAKEDONYA

3.5.1 Coğrafi Konum ve İklim
Eskiden Federal Yugoslavya’nın güney bölümünü oluşturan Makedonya,
günümüzde kuzeyden Kosova ve Sırbistan, doğusunda Bulgaristan, güneyden
Yunanistan ve batıdan Arnavutluk ile çevrili 25.713 kilometrekarelik küçük
bir Balkan ülkesidir.
Başkenti Skopje (Üsküp), diğer önemli şehirleri, Ohrid ve Bitola’dır.
Ülkenin sınır uzunluğu, yaklaşık 850 km’dir, dağlık araziler 20.323 kilo-     
metrekarelik alan ile topraklarının %79’unu oluşturmaktadır. Düzlükler,
4.900 kilometrekarelik alan ile toprakların %19’unu, sulak alanlar ise 488
kilometrekare ile ülkenin %2’sini oluşturmaktadır. En yüksek noktası, 2.764
metrelik Golem Korab zirvesidir. Ülkenin en büyük nehri, Vardar nehri olup,
ülkenin ortasından geçmektedir. En büyük göller, Ohrid ve Prespa gölleridir.
Makedonya, bu kadar dağlık bir alana sahip olmasaydı, coğrafi konu-
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mu dolayısıyla Akdeniz iklimi hâkimiyetinde kalırdı, ancak dağlık araziler
yüzünden iklimi çoğunlukla karasaldır. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kuru geçmektedir. Sonbahar mevsimi, bahar mevsiminden daha sıcak
geçmektedir.  Yüksek dağlık bölgelerde ise yazlar kısa ve serin, kışlar soğuk ve
çoğunlukla karlı geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık yüksek olup, 14-15°C
olarak kaydedilmektedir. Güneydeki Selanik körfezinden gelebilecek Akde-  
niz etkisi, Baba, Nidze, Kozjak, Kozuv, Neretska ve Belasica dağları ile engellenmektedir ve sadece Vardar, Strum, Strumeshnica nehir vadileri üzerinden
Makedonya’yı etkileyebilmektedir.
3.5.2 Demografik Yapı ve Yönetim Şekli
Makedonya’da 2 milyon üzerinde kişi yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık dörtte
biri, başkent Skopje’de yoğunlaşmıştır. Ülkede çok sayıda Arnavut ve Türk
yaşamaktadır, nüfusun çoğunluğunu Makedonlar oluşturmaktadır. 2014
yılının sonunda 0-14 yaş arası kişiler nüfusun %16,7’sini oluştururken, 1564 yaş arası kişiler nüfusun %70,6’sını, 65 yaş ve üzeri kişiler ise nüfusun
%12,7’sini oluşturmaktaydı. 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfustaki oranı, 1991
yılında %7,97 iken, 2003 yılında %10,69’a yükselmişti. Avrupa’da bu nüfus
kesiminin ortalama oranı, %16,42’dir. 2003-2013 yılları arasında genç nüfusu oranı (0-14 yaş), %20,4’ten %16,9’a düşmüş, yaşlı nüfusu oranı (65 yaş ve
üzeri) ise %10,7’den %12,4’e yükselmiştir. Dolayısıyla Makedonya nüfusunun
yaşlandığı söylenebilir.

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Nüfus Sağlık Raporu, 2014, syf: 7
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Kadınlar, birçok ülkede olduğu gibi Makedonya’da da erkeklerden daha uzun
yaşamaktadır. Genel olarak beklenen yaşam süresi, her iki cinsiyet için de
artmaktadır. 1991 yılında erkeklerin beklenen yaşam süresi 69,88 iken,
kadınların beklenen yaşam süresi 74,53 olarak kaydedilmiş; 2003 yılında ise
erkeklerin beklenen yaşam süresi 71,12’ye, kadınların beklene yaşam süresi
ise 76,11’e yükselmiştir.

Beklenen yaşam süresi (yıl)

Erkeklerde beklenen
yaşam süresi (yıl)
Kadınlarda beklenen
yaşam süresi (yıl)
1000 canlı doğum içerisinde
bebek ölümleri
1000 canlı doğum içerisinde
abortus oranı

65 yaş üzeri nüfus yoğunluğu (%)
1000 kişi başına canlı doğum

1000 kişi başına kaba ölüm oranı

1991

1995

2000

72.13

72.21

73.42

69.88

70.04

71.18

74.53

74.48

75.74

28.25

22.67

11.81

665.12

491.54

389.21

7.97

8.81

10.1

18.18

16.35

14.46

7.72

8.31

8.51

2004
73.54
(2003)
71.12
(2003)
76.11
(2003)
11.29
(2003)
315.55
(2001)
10.69
(2003)
13.33
(2003)
8.8
(2003)

AB
AB - 15
AB - 10
ortalaması oralaması oralaması
79.1
78.49
74.39
(2003)
76.12
75.32
70.23
(2003)
81.98
81.55
78.5
(2003)
4.46
4.75
6.64
(2003)
225.71
227.58
206.38
(2003)
(2003)
16.42

16.97

13.59

10.31

10.51

9.28

9.78

9.76
(2003)

10.51

Not: AB: Avrupa Birliği; AB - 15: 1 Mayıs 2004 öncesi Avrupa Birliğini ülkeleri; AB - 10: 1Mayıs 2004'te üye
Avrupa
Kaynak: Health Systems in Transition: The Former Yugoslav Republic of Macedoniaeni, syf: 8

2014 yılında ise bu rakamlar, kadınlar için yaklaşık 77, erkekler için yaklaşık
73 olarak kaydedilmiştir. Nüfus artış oranı diğer ülkelere göre olumludur.
Canlı doğumların sayısı 2008 yılında 22.945, 2013 yılında ise 23.318 olarak
kaydedilmiştir.35
Makedonya, 1991 sonbaharında Yugoslavya’dan ayrılarak bağım-    
sızlığını ilan etmiştir.  Ancak ülkenin resmi adı,  Birleşmiş Milletler tarafından
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olarak (Former Yugoslav Republic of
Macedonia, FYROM) olarak kabul edilmiştir. Ülkenin resmi olarak tanınması,
1993 yılında gerçekleşmiştir. Bu geçiş, diğer ülkelere göre daha yumuşak
olmuştur. Ancak 2001 yılında Arnavutlar ile Makedonlar arasında yaşanan
politik görüş ayrılıkları, silahlı çatışmalara yol açmıştır.
Makedonya, parlamenter bir cumhuriyettir. Hem ekonomik hem
politik olarak hala geçiş döneminde olan bir ülke olarak, AB ile bağlarını
güçlendirmeyi çabalamaktadır. Anayasası, 1991 yılında bağımsızlık ile beraber oluşturulmuştur. Ülke, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve halk tarafından
seçilen Meclis’teki hükümet tarafından yönetilir. Yeni ve küçük bir ülke olmasına rağmen Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, the Universal Declaration of Human Rights (United Nations), the International Covenant on Civil
and Political Rights (United Nations), the Convention on the Elimination of All
35: Makedonya Cumhuriyeti Nüfus Sağlık Raporu, 2014, syf: 122
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Forms of Discrimination against Women (United Nations), the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (United Nations and Council of Europe), the Convention on the
Rights of the Child (United Nations), the Statute of the World Health Organization (WHO), the United Nations Declaration of Millennium Development Goals
(MDGs), the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (Council of Europe), the International Atomic Energy Agency (IAEA)
Legal Acts gibi birçok uluslararası antlaşmaya imza atmıştır.
Makedonya’nın yeni Başbakanı Emil Dimitriev, 18 Ocak 2016 tarihinde göreve başlamıştır. Nisan 2014’te ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçilen
Dr. Gjorge Ivanov, halen görevini sürdürmektedir.
3.5.3 Sosyokültürel Yapı
Makedonya, çok uzun zamanlar boyunca birçok devletin egemenliğinde kalmış olmasına rağmen, kendine has kültürü korumayı, zenginleştirmeyi ve
geliştirmeyi başarmıştır. Tüm Balkan ülkeleri gibi hem Roma, hem Bizans,
hem Osmanlı hâkimiyetinden etkilense de, zaman içerisinde tüm bu kültürleri
harmanlayarak ortaya çok farklı, özgün karakterli bir kültür ortaya çıkmıştır.
Ülkede birçok Roma dönemi ve Bizans ile Osmanlı dönemi kalıntıları mevcuttur. Özellikle Osmanlı döneminden kalma camiler, hanlar ve hamamlar dikkat
çekmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun 500 seneden fazla hüküm sürdüğü
ve hala eserleri ve Müslüman nüfusuyla eski zamanları yaşatmayı başarmış
Makedonya’nın başkenti Skopje’nin Taş Sokakları ve tarihi binaları ile Türk
çarşısı, Çarşıdaki kuyumcular sokağı, Üsküp Kalesi, Vardar Nehri, 16. yy’den
kalma Taş Köprü, Türk ve Yahudi mahallesi, Davut Paşa Külliyesi, Mustafa Paşa Camii, Yahya Paşa Camii, Sultan Murat Camii, İsa Bey Camii, Çifte
Hamam, Sulu Han, Kapan Han, Kurşunlu Han, Saat kulesi, Üsküp Meydanı,
17. yy’den kalma St. Spas Kilisesi, Rahibe Teresa Anıtı, Rahibe Teresa’nın Evi
görülecek yerler arasındadır.
Ohrid’deki Doğal ve Kültürel Miras, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1979 yılında girmiştir. Osmanlı’nın Balkanlar’daki önemli üslerinden
biri olmuş ta- rihi Ohrid şehrinde, Kiril alfabesini geliştirmiş olduklarına inanılan, 9. yüzyıl Bizans keşişleri Aziz Kirillos ve Metodios Anıtı, Ohri Müzesi,
Aya Sofya, Roma döneminden kalma Antik Tiyatro, Samoil Kalesi, Çınar Meydanı ve Ohrid Pazarı görülmeye değer yerlerdir. Ohrid gölünün batı kıyısındaki diğer bir şehir, Struga’dır. Müslüman Arnavutların nüfusun çoğunluğunu
oluşturduğu bu şehirde, Kara Drim Nehri üzerine kurulu Şairler Köprüsü,
Şairler Parkı, bu parkta 1974 yılında ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafın
dan dikilen dilek ağacı, Çarşı ve Hasan Baba Tekkesi bulunmaktadır.
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Makedonya her ne kadar küçük bir ülke olsa da, hem Akdeniz kültüründen
hem Orta Avrupa kültüründen etkilenmiştir. Yemekleri bol çeşitli ve lezzetlidir.
Hem et, hem balık hem sebze ürünleri bakımından zengindir. Osmanlı mutfağının etkisi hala görülmektedir. Yemeklerin birçoğunun Türkçe adı bile hemen hemen hiç değişmemiştir. Musakka, baklava, tarator, dolma ve sarma,
işkembe çorbası, türlü ve Türk kahvesi, Makedon mutfağının temel taşları
arasında yer almaktadır. Peynir çeşitleri ise, ancak Makedonya’daki köy sayısı
ile anlatılabilir, zira hemen hemen her köyün kendine özgü bir peyniri vardır.
Dans ve müzik kültürleri, çeşitli kültürlerin harmanlanmış hali olarak
betimlenebilir. Kopaçka, Tresenica, Skudrinka, Oro dansları, coşku ve renk
doludur. Her birinin ardında, tüm halk oyunlarında olduğu gibi bir hikâye, bir
anlam vardır.
3.5.4 Sağlık Sistemi
Bağımsızlık kazandıktan sonra Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, sigorta bazlı bir sağlık sistemi kurmuştur. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı, işletme
ve idaresi için yasal çerçeveyi sağlarken, Sağlık Sigortası Fonu (“HIF”), prim
toplama, kaynak ayrımı ve sağlık hizmeti sağlayıcıların gözetimi ve istihdamından sorumludur. Sağlık Sigortası Fonu, hem Sağlık Bakanlığı hem
Maliye Bakanlığı katılımıyla yönetilmektedir. Hekimler Odası, Diş Hekimleri
Odası ve Eczacılar Odası, sağlık profesyonellerinin sertifikalandırılmasından
sorumludur.
Sağlık hizmetleri, ülkede nispeten eşit olarak dağılmış sağlık kuruluşlarınca sağlanmaktadır. 2014 yılı verilerine göre sağlık sektörü çalışanlarının ortalama net maaşı, 400 Euro civarındadır; 2010 yılında ortalama net
maaş, 350 Euro’yu zor bulmakta, en düşük maaş ise 250 Euro’yu geçmemekteydi.
1991 yılından beri Makedonya, çok sayıda sağlık reformu başlatmıştır.
Bunların büyük bir kısmı, kapsamlı sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir
şekilde halka sunulabilmesini amaçlamaktaydı. Ancak Yugoslavya zamanından kalma birçok sorun ile başa çıkmak zorunda kalan ülke, yetersiz eğitimli
personelinin iyileştirmesi, tıp eğitiminin güçlendirilmesi, sınırlı kaynakların
daha iyi şekilde yeniden dağıtılması, sağlık kurumları altyapısının iyileştirilmesi ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması konusunda
mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu sorunlar hala devam etmektedir.
Makedonya sağlık sisteminin büyük bölümü, Sağlık Kanunu tarafından ortaya konmuştur ve söz konusu kanun, 1991 yılına kadar oldukça par
çalanmış olan sağlık sistemini yeniden belirlemeye amaçlamıştır.
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a. Genel Sağlık Durumu
Makedonya halkı, oldukça sağlıklıdır, doğal nüfus artışı ise 2010 yılından
beri azalsa da, genel olarak olumludur. 1000 canlı doğum başına bebek ölüm
oranı, 2009 yılında 11,7 iken, 2010-2011 yıllarında 7,6’ya düşmüş, 2013
yılında 10,2’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 9,9 olarak kaydedilmiştir.
Genel olarak bebek ölüm oranlarının azaldığı söylenebilir. 1000 canlı
doğum başına perinatal ölüm oranı 2008 yılında 14,6 olarak, 2009 yılında
16,4 ve 2012 yılında 12,8 olarak kaydedilmiştir.  Genel olarak bu oran, Avrupa bölgesi ortalamasından %50 daha yüksektir.
Temel yıllık veri içerisinde nüfus oranları, 2009 - 2014
2009

2010

2011

2012

Doğal nüfus artışı (binler)

4,6

5,2

3,3

3,4

4

3,9

2,3

2,5

1,6

1,7

1,9

1,9

1000 kişi başına canlı doğum

11.5

11.8

11.1

11.4

11.2

11.4

9.3

9.3

9.5

9.8

9.3

9.5

11.7

7.6

7.6

9.8

10.2

9.9

7.3

6.9

7.2

6.8

6.8

6.7

Doğal artış oranı

1000 kişi başına ölümler
1000 canlı doğum başına bebek
ölümü sayısı
1000 kişi başına evlilikler

2013

2014

Kaynak: Makedonya İstatistik Kurumu Aylık İstatistik Bülteni, Ocak 2016, syf: 21

Örneğin 2014 verilerine göre toplam 233 bebek hayatını kaybetmiştir. Bebeklerin ölüm sebepleri arasında ilk sırada yine perinatal dönemde ortaya
çıkan belirli rahatsızlıklar (171 ölüm), ikinci sırada ise konjenital malformasyonlar ve kromozomal anomaliler (19 ölüm) bulunmaktadır.
Bebek Ölümlerinin Nedenleri
Toplam
233

24 saat
1 - 6 gün 7 - 27 gün 28 gün - 2 ay
3 - 5 ay
6 - 11 ay
içerisinde içerisinde içerisinde
içerisinde
içerisinde içerisinde
61
70
47
31
14
10

209

60

69

42

22

9

7

220

60

69

44

26

12

9

222

60

70

44

28

12

8

19

-

4

4

3

5

3

18

-

4

4

3

5

2

19

-

4

4

3

5

3

19

-

4

4

3

5

3

171

61

66

43

1

-

-

164

60

65

38

1

-

-

166

60

65

40

1

-

-

167

60

66

40

1

-

-

Kaynak: Makedonya İstatistik Kurumu, Doğal Nüfus Değişimi, 2014, syf: 29-30

Toplam

Hastaneye yatırılan
Tedavi alan
Doktor raporu
düzenlenen

Toplam

Toplam
Konjenital
Hastaneye yatırılan malformasyonlar
ve
kromozomal
Tedavi alan
anomaliler
Doktor raporu
düzenlenen
Toplam

Hastaneye yatırılan
Tedavi alan

Peinatal dönemde
ortaya çıkan
belirli
rahatsızlıklar

Doktor raporu
düzenlenen

Genel sağlık durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna 2013 yılında
Makedonyalıların %45,7’si “iyi”, %30,6’sı “çok iyi” ve sadece %7,3’ü “kötü”
olarak cevap vermiştir. Araştırmaya katılan kişilerin sadece %16,2’si, kronik
hastalığı olduğunu belirtmiş, geriye kalan kısım ise kronik bir hastalığı olmadığını belirtmiştir. Kişilere, evde, işte veya dışarıdayken aktivitelerini sınır-
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layan/engelleyen herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı sorulduğunda
%85,9’u, öyle bir rahatsızlıkları olmadığını belirtmiştir.36

Kaynak: Makedonya İstatistik Kurumu, Doğal Nüfus Değişimi, 2014, syf: 12

Genel olarak Makedonya’da ölüm sebepleri arasında ilk sırada, birçok ülkede
olduğu gibi dolaşım sistemi hastalıkları yer almaktadır. Ölümlerin yaklaşık
%60’ı, bu sebepten kaynaklanmıştır. 1991 yılında 100.000 kişi başına 527
olan oran, 2003 yılında 599’a çıkmıştır. O yılki AB ortalamasının 100.000 kişi
başına 262 olduğunu düşünürsek, bu rakam oldukça yüksektir. İkinci sırada
ise kötü huylu tümörler gelmektedir. 1991 yılında 100.000 kişi başına 140
olarak kaydedilen kötü huylu tümör kaynaklı ölümler, 2003 yılında 100.000
kişi başına 165 olarak kaydedilmiştir.37
O yıllarda bu ölüm sebebi oranının AB ortalaması 100.000 kişi başına 184 olarak kaydedilmiştir. Üçüncü sırada ise, yaralanma, kaza, zehirlenme gibi dış sebeplerden ölümler gelmektedir. 2012 yılında ölümlerin %59’u
dolaşım sistemi hastalıklarından, %18’i çeşitli kanserlerden, %6’sı dış sebeplerden, %4’ü ise solunum yolları hastalıklarından hayatını kaybetmiştir.
Ülkedeki ilk HIV vakası, 1987’de, ilk AIDS vakası ve ilk AIDS kaynaklı
ölüm ise 1989’de kaydedilmiştir. Ülkede 2014 yılında 16 kişi, AIDS hastası, 23
kişi ise HIV pozitif olarak tespit edilmiştir. Bunlardan 37’si erkek, 2’si kadın,
2’si 10-19 yaş arasında, 4 kişi ise 60 yaşın üzerindedir. 2014 yılında AIDS kaynaklı 3 ölüm kaydedilmiştir. Ülkede 1987-2014 yılları arasında resmi olarak
kaydedilen toplam HIV/AIDS vakası 236. Bunlardan 5’i 0-6 yaş arasındadır,
189’u erkek, 47’si kadındır.38
36. Makedonya İstatistik Kurumu, Doğal Nüfus Değişimi, 2014, syf: 29-30
37. Health Systems in Transition: The Former Yugoslav Republic of Macedonia, syf: 11-13
38. Makedonya Cumhuriyeti Halk Sağlığı Enstitüsü, 2014 HIV/AIDS İstatistikleri
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Gençler arasında 1999 yılında %36 olan sigara içme oranı, son yıllarda
%15 oranına gerilemiştir. Kadınlar arasında hamile kalmayı planlayanlar ve
hamileler arasında sigara bırakma oranı, %60 oranında artmıştır.
b. Tıbbi Hizmetler
Makedonya sağlık sektöründe 2013 yılında 33.360 olarak kaydedilen çalışan
sayısı, 2014 yılında 34.214’e yükselmiştir. Kadın çalışanlar, sektörde çoğunluktadır: 2013 yılında 24.082, 2014 yılında ise 25.631 olarak kaydedilmiştir.
Bu kişilerden 9.937’si özel sağlık sektöründe, 24.277’si ise kamu sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Bunlar içinde 161’i evde bakım hizmetleri, 72’si
ise konaklamasız sosyal hizmet görevlileri olarak kaydedilmiştir.  
2014 verilerine göre Makedonya sağlık sisteminde birinci basamak
sağlık hizmetlerinde 1000 kişi başına bir uzman doktor ile 1 hemşire, 14 yaş
üzeri 3000 kişi başına 1 jinekolog ve 1 hemşire, 3000 nüfus için 1 eczane,
18000 nüfus için 1 biyokimya laboratuvar uzmanı ve 1 laborant, 1000 kişi
başına ise 1 diş hekimi ve 1 diş hekimliği asistanı denk gelmektedir. İkinci
basamak sağlık hizmetlerinde ise 14 yaş üzeri 25000 kişi aşına 1 jinekoloji
uzmanı, 40000 kişi başına 1 üroloji, 1 nöroloji ve 1 dermatoloji uzmanı, 20000
kişi başına 1 anestezi, 1 radyoloji, 1 pediatri ve 1 psikiyatri uzmanı denk
gelmektedir.39 Genel olarak 100.000 kişilik nüfusa 2000 yılında 218, 2005
yılında 244,6 hekim, 2009 yılında 263,9 hekim ve 2012 yılında 279,1 hekim
kaydedilmiştir.

Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Nüfus Sağlık Raporu, 2014, syf: 47

Vatandaşların sağlık hizmet alımına ilişkin bilgiler şöyle özetlenebilir.
2013 yılında ihtiyaç duyduğu muayene veya tedaviyi olamayanların oranı,
%10,9’dur. Bu oran, 2011 yılına %11,6 ve 2012 yılında %10,8’dir. 2013 yılında
yapılan araştırmada muayene veya tedavi olamamalarının sebebi sorulduğunda ise hastaların %51’i söz konusu muayene/tedaviyi maddi olarak karşılayamadıklarını (2011: %60,4; 2012: %56,7), %21,6’sı rahatsızlığın kendi kendine
geçeceğini beklediklerini (2011: %14,8; 2012: %16,9), %6,5’i tedaviden, has39. Makedonya Cumhuriyeti Nüfus Sağlık Raporu, 2014, syf: 46
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tanelerden, hekimden veya muayeneden korktuklarını (2011: %5; 2012:
%3,6), %4,9’u muayene/tedavi için zaman bulamadıklarını (2011: %4,3;
2012: %2,6), %3,6’sı uzak mesafe yüzünden gidemediklerini (2011: %3,7;
2012: %5,3), %6,9’u ise uzun bekleme listesi yüzünden muayene/tedavi olamadıklarını (2011: %7,5; 2012: %9,7) beyan etmişlerdir.40
2012 yılında 10,5 gün olarak kaydedilen ortalama yatış süresi 2013
yılında 9,1’e düşmüş, genel olarak yatış süreleri %11,3 oranında azalmıştır.
2009 yılında Üsküp bölgesinde Hepatit A vakaları 100.000 nüfus için 20,37
oranındaydı, 2013 yılında ise bu oran, 0,65’e gerilemiştir. Benzer şekilde basilli dizanteri vakalarında ciddi düşüş gerçekleşmiştir. Şehir sularının                
filtreleme sisteminin iyileştirilmesinin buna büyük katkısı olmuştur.
c. Sigorta Sistemi
Sağlık Sigortası Fonu, Üsküp’te bulunan merkez ofisi ve yerel seviyedeki
bölgesel ofisleri ile sağlık sigortası katkı paylarının toplanmasını sağlamak
üzere oluşturulmuştur. Kaynakların coğrafi dağılımı, merkez ofisin planlaması ve analizleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 2000 yılının Nisan ayına
yürürlüğe giren Sağlık Sigortası Kanunu ile beraber Sağlık Sigortası Fonu,
Sağlık Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir kurum haline gelmiştir. Yukarıda da
bahsedildiği gibi Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, dönüşümlü olarak
Sağlık Sigortası Fonu’nun Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder.
Sağlık sigortası, nüfusun neredeyse tamamını kapsamaktadır. Genel
kapsam, çalışan ve serbest çalışan kişileri, tarım işçilerini, emeklileri, geçici olarak işsiz olan kişileri, malulleri, savaş gazilerini, sosyal güvence yararlanıcılarını vs. içermektedir. Kayıtlı sigortalıların neredeyse %90’ı primlerini
düzenli olarak ödemektedir. Geriye kalanlar, işsiz kesimi oluşturmaktadır.
Prim oranları, kişilerin maaşlarına bağlı olarak değişmektedir.
Sigortalılar, aşağıdaki 7 gruba ayrılabilir:
•Çalışanlar ve serbest meslek çalışanları
•Tarım sektörü çalışanları
•Emekliler
•Geçici olarak işsiz olan kişiler, engelliler, savaş gazileri ve sosyal
güvence yararlanıcıları
•Yurtdışında çalışan Makedonya vatandaşları (eğer işverenler
tarafından sigortalı değil ise) ve Makedonya’da çalışan yabancı ülke
vatandaşları (sabit ücrete tabidir)
•Asker ve tutukluların aile üyeleri
•Din adamları41
40. Makedonya Cumhuriyeti İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam KOşulları Araştırması,, 2013, syf: 30-32
41. Makedonya Sağlık Sigortası Fonu, 2016
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Sağlık Sigortası Fonu ayrıca, çiftlerin tüp bebek tedavisi için ödemek zorunda
kaldıkları 6.000 MKD tutarındaki ücreti de Kasım 2015’ten beri karşılamaktadır.42 Genel olarak brüt maaş üzerinden %8,2 – % 8,6 arasında değişen prim
oranı uygulanmaktadır. Emekliler için uygulanan prim oranı, %15 civarındadır. İşsizler için ise prim oranı, asgari ücretin %70’i üzerinden %12 olarak
hesaplanır.43 Ancak birçok sağlık hizmeti için %10-%15 civarında yerinde katkı payı ödenmektedir. Bu oranlar, hizmete göre daha da yüksek olabilmekte,
üstüne bir rüşvet payı eklendiğinde, sağlık hizmetleri vatandaşlar için epey
masraflı hale gelebilmektedir.

42. Makedonya Sağlık Bakanlığı, 2016
43. Makedonya Sağlık Sigortası Fonu, 2016
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3.6 KOSOVA

3.6.1 Coğrafi Konum ve İklim
Balkanların ve dünyanın en yeni ülkelerinden biri olan Kosova’nın
kuzeydoğusunda Sırbistan, kuzeybatısında Karadağ, güneybatısında Arnavutluk ve güneydoğusunda Makedonya bulunmaktadır. En büyük yerleşim
merkezi başkent Priştine’dir.
Kosova’nın iklimi karasal iklimdir. Kışları soğuk ve yoğun kar
yağışlıdır; yazları ise çok sıcak ve kurak geçmektedir. Yazın +40°C dereceyi
aşan sıcaklık, kışın -20°C’nin altına düşmektedir. Kosova topraklarının büyük
bir kısmı dağlık arazidir. Makedonya sınırı boyunca Şar Dağları uzanmaktadır. Bu bölgede kış turizmi faaliyetleri yapılmaktadır. Brezoviça en önemli kış turizmi yerleşkelerinden birisidir. Kosova dağları çok yüksektir ve dik
yamaçlara sahiptir. 2656 m ile Ceraviça zirvesi ülkenin en yüksek zirvesidir.
Dreniça, Karaleva gibi kasabalar, bu bölgenin yüksek yamaçlarında kurulmuş yerleşim birimleridir. Kosova Cumhuriyeti’nin güneybatısında Arnavutluk Alpleri uzanmaktadır. Kuzeyinde ise Kopaonik Dağları bulunur.
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3.6.2 Demografik Yapı ve Yönetim Şekli
Yakın tarihinde yaşanan olaylar nedeniyle Kosova’da,1981 yılından beri sayım
yapılmamış, nüfus kayıt sistemi güncellenmemiştir. Bu nedenle genel olarak
nüfus ve nüfusa ilişkin konularda güvenilir rakam vermek pek mümkün
değildir. Kosova nüfusunun, 2013 yılında 1,8 milyon kişiyi olduğu tahmin
edilmektedir. Bu nüfusun neredeyse üçte biri, başkent Priştine’de yaşamaktadır. Ancak ülke genelinde nüfusun %36,8’i kentsel bölgelerde yaşamakta,
geriye kalan %63,2’si, kırsal bölgelerde yaşamaktadır.44 Avrupa ve Balkanların en genç nüfusuna sahip ülkede 2011 verilerine göre 15 yaş altı kişiler
nüfusun %28’ini oluşturmaktaydı. Nüfusun yarısı ise o yıllarda 30 yaş civarındaydı. 2013 yılında 0-14 yaş arası 71.961 kadın ve 76.227 erkek kaydedilmiştir. 15-59 yaş arasındaki kişilerin sayısı, 2013 yılı için 722.858’i kadın,
744.495’i erkek olmak üzere toplam 1.467.353 kişi olarak kaydedilmiştir. 60
yaş ve üzeri kişilerin sayısı ise 2013 yılında 101.510’u kadın, 88.801’i erkek
olmak üzere toplam 190.311 kişi olarak kaydedilmiştir.45
Tablo 3.6.2.A 1971, 1981, 2011 ve 2013 yıllarında yaş ve cinsiyete göre nüfus

1971

Yaş Aralığı

1981

Kadın

Erkek

2011

Kadın

Erkek

Kadın

2013
Erkek

Kadın

Erkek

0-14

253716

276952

314885

341102

235172

252405

71961

76227

15-59

302866

311654

396490

425187

538920

543495

722858

744495

60+

50156

48349

52213

49516

89833

80000

101510

88801

Toplam

606738

636955

763588

815805

863925

875900

896329

909523

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “Kosova’da Kadın ve Erkek İstatistikleri”, Mayıs 2015, syf: 19

Erkeklerin beklenen yaşam süresi 75,4 iken, kadınların beklenen yaşam süresi ise 80,5’tir Çeşitli nedenlerden dolayı ülkede doğum oranları yıllar içinde
azalmaktadır. Şu anda yükselişte görünen Kosova nüfusunun 2030 yılı itibariyle azalmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. Bunun sebepleri arasında
düşük doğum oranları, yükselen ölüm oranları ve artan göç sayılabilir. 2013
yılında, 160 perinatal bebek ölümü, 69 postneonatal bebek ölümü ve 52 neonatal bebek ölümü gerçekleşmiştir.46 Ortalama olarak, 2011 yılında doğan bir
bebeğin, 69 yıl yaşayacağı tahmin edilmekteydi.
Osmanlı Devletinin bölgedeki hakimiyetini yitirmesinden sonra 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası bağımsızlıklarını kazanan Sırplar, Kosova’da da hak iddia etmeye başlamıştır. Osmanlı Devletinin 1912 yılındaki I.
Balkan Savaşı`nda yenik düşmesi üzerine Kosova, Yugoslavya Krallığı’nın bir
44. T.C. Ekonomi Bakanlığı Kosova Ülke Profili, 2016
45. Kosova İstatistik Ajansı, 2013
46. Kosova İstatistik Ajansı, “2012-2013 Kosova Ölüm Nedenleri”, s. 65
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parçası haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında İtalya`nın Almanya’ya
teslim olması üzerine 1945 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
ilan edilmiş ve monarşi yıkılmıştır.
Bu olaydan sonra Kosova, Yugoslavya’ya bağlı bir eyalet statüsüne
geçmiştir. SSCB’nin çöküşü ile dağılmaya başlayan ülkeler arasına Yu-        
goslavya da katılmış, 1992 yılında eyaletlerinin bağımsızlığını ilan etmesi ile
dağılmaya başlamıştır. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya ve Makedonya
bağımsızlığını ilan etmiş, fakat Kosova, Sırp baskısı ve askeri müdahaleler
nedeni ile tam bağımsızlığına o yıllarda kavuşamamıştır.
Yıllar süren bağımsızlık savaşı veren Kosova halkı 17 Şubat 2008
pazar günü tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye ile tarihi,
kültürel ve insani bağları bulunan Kosova halkının bu bağımsızlığı, vakit kaybedilmeden bağımsızlığın ilan tarihinden bir gün sonra, yani 18 Şubat 2008
pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından devlet statüsünde
tanınmıştır. 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından
faaliyete geçirilmiş olan Priştine’de bulunan Eşgüdüm Bürosu, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanından sonra Büyükelçilik düzeyine yükseltilmiş ve
ilk Türk Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, 21 Nisan 2009 tarihinde Priştine’de göreve
başlamıştır. Kosova’nın Büyükelçilik açma kararı almış olduğu ilk 10 ülke
arasında Türkiye de yer almıştır.
Kosova, cumhuriyet rejimine sahip bir ülkedir. Başbakan hükümetin
başı, Cumhurbaşkanı ise devletin başı olarak tasvir edilmiştir. Ülke, çok partili bir siyasi sisteme sahiptir. Kosova Meclisi 3 yıl süreyle seçilen 120 üyeden
oluşmaktadır. Bunlardan 10’u Kosovalı Sırplar, 10’u Sırp olmayan azınlıklar
için rezerve edilmiştir. Ülke Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Demokratik Kosova Ligi (LDK) koalisyonu tarafından yönetilmektedir. İlk Parlamento
seçimleri Aralık 2010’da yapılmış olup, PDK 38 sandalye, LDK 27 sandalye
kazanmıştır. Albanian Party of Self Determination (VW) 14 sandalye, Alliance
for the Future of Kosova 13 sandalye, Bağımsız Liberal Parti 14 sandalye,
Birleşik Sırp Listesi 6 sandalye kazanmıştır. Yedi partili bir koalisyon geri
kalan 8 sandalyeyi almıştır. Mart 2011’de parlamento Thaçi’yi ikinci defa Başbakan olarak seçmiştir. Nisan 2011’de parlamento Jahjaga’yı başkan olarak
seçmiştir. Son seçimler Haziran 2014 tarihinde yapılmıştır. PDK 37 san-      
dalye, LDK 30 sandalyeye sahip olmuştur. Aralık 2014 tarihinde parlamento
Isa Mustafa’yı başbakan olarak seçmiştir.47
20 Ocak 2016’da Avrupa Birliği ile yaptıkları Kosova ile İstikrar ve
Ortaklık Anlaşması, Avrupa Birliği ile Kosova Cumhuriyeti arasındaki ilk akdi   

47. T.C. Ekonomi Bakanlığı Kosova Ülke Profili, 2016
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ilişki olması açısından önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği ile yapılan bu anlaşma, Kosova’nın bölgenin geri kalanına katılmasına, barış, istikrar ve refahı
ortak hedef haline getirilmesine, birleşik Avrupa perspektifini paylaşmasına
imkan sağlanmış olması, Kosova’nın hem ekonomik hem de kültürel anlamda hızla büyüyeceğinin en büyük işaretlerinden biri olmuştur.48 Anlaşmanın
Kosova’da, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ve ihtiyaç duyulan ekonomik reformların gerçekleştirmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.
3.6.3 Sosyokültürel Yapı
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kosova müfusunun neredeyse üçte biri,
başkent Priştine’de yaşamaktadır. İkinci büyük şehir olan Prizren’de ise Türk
nüfusu oldukça yüksektir. Fakir bir ülke olmasına rağmen şehirde yaşayan
hemen hemen herkesin bir otomobili vardır, dolayısıyla büyük şehirlerde
trafik yoğunluğu oldukça yüksektir. Savaş sırasında Avrupa’nın değişik               
ülkelerinden çalıntı otomobiller getirildiği ve savaş şartlarının da etkisiyle bir
noktada bu duruma göz yumulduğu bilinmektedir. Araba sayısının fazla olması yüzünden de, iki adımda bir araba yıkamacısı bulunmaktadır. Aynı zamanda taksi olarak kullanılan araçların da sayısı fazladır.
Kosova’da birçok dil konuşulmaktadır, resmi diller olarak Arnavutça
ve Sırpça geçse de, Türkçe, Boşnakça ve Romanca da konuşulmaktadır. Balkan kültürü, Kosova’da da hakimdir.
Kosova’daki Osmanlı ve diğer kültür mirası, savaş yıllarında maalesef
kullanılmayacak hale gelmiş, tahrip edilmiş veya yok edilmiştir. 2008 yılından
beri birçok eser onarılmaktadır. Osmanlı zamanından beri Kosova’da yaygınlaşan Bektaşilik bir anlamda Arnavutların daha önceki yaşam tarzlarına uygun bir anlayış sunmuştur ve bunun kaynağı da Yeniçeri Ocağı’dır. Devşirme
usulüyle orduya alınan birçok Arnavut bu tarikata girmiştir. Bektaşilik dışında Halveti, Kadiri, Melami, Mevlevi, Nakşibendî, Rufai, Sinani, Şazeli gibi tarikatlar da bulunmaktadır.
Etnografya Müzesi, Germia Parkı, Kosova Ulusal Kütüphanesi, Ulpiana Antik Kenti, Mother Theresa Katedrali, Fatih Sultan Mehmet Cami, Sahhat Kulla, Sultan Murad Türbesi gibi mimari ve tarihi eserler Kosova’yı gezmek
isteyenlere çekici kılmaktadır. Priştine’deki Fatih Sultan Mehmed Han Cami
ve Yaşar Paşa Cami, Prizren’de Sinan Paşa Cami ve Emin Paşa Cami, Yanova
Murat Bey Cami, TİKA tarafından restore edilmiştir.

48. T.C. Ekonomi Bakanlığı Kosova Ülke Profili, 2016
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3.6.4 Sağlık Sistemi
Kosova sağlık sistemi, eski Yugoslavya ülkelerinde olduğu gibi Semashko
modeline dayanmaktadır. Merkezi yönetim, hem alıcı hem hizmet sağlayıcı
olarak işlev görmektedir. Sağlık sistemi kaynaklarının çoğunluğu, Kosova
bütçesi vergilerinden, yerel bütçeler vergilerinden ve doğrudan ödemelerden
oluşmaktadır.
Kosova Sağlık Bakanlığı, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü
aracılığıyla halk sağlığı politikalarının uygulanmasını denetlemektedir.
Bakanlık aynı zamanda politikaları belirleyip, strateji planlama, sertifikalandırma, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve bütçesinden sorumludur.49 Kosova Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Kosova İlaç Yönetimi Ajansı, Kosova Gıda
Güvenliği Ajansı, Priştine Üniversite Hastanesi, Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü
gibi kurumlar bulunmaktadır. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, sağlık
programlarını planlama, sağlık ile ilgili kayıtları işleme,  analiz etme ve yayınlama, iş kalite kontrolü, epidemolojik hazırlık ve sorumluluk kontrolü, bulaşıcı hastalıkların epidemolojik durumu yönetimi ve değerlendirme, hastane
içi enfeksiyonların yönetimi, içme suyu ve atık su sağlığı, gıda sağlığı, çevre
sağlığı ve daha birçok halk sağlığı konuları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
Sağlık hizmetleri, sağlık kuruluşları tarafından sunulur ve Bakanlık denetimine tabidir.
Kosova’nın sağlık sistemi, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetleri olarak sınıflandırılmıştır. Bütçe bakımından yetersiz olan ülkede,
sağlık sistemi finansal olarak Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarca desteklenmektedir. Kosova, yerel yönetimli bölgelere bölünmüştür
ve her bölgenin kendi birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık merkezleri
vardır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezler, nüfus büyüklüğüne
göre aile sağlığı merkezleri (daha kalabalık bölgelerde) ve ayakta tedavi merkezleri ve klinikler (daha az kalabalık yerleşim merkezlerinde) olarak ayrılmaktadır.50
a. Genel Sağlık Durumu
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kosova, nispeten genç bir nüfusa sahiptir.
Birçok diğer ülkede olduğu gibi ölüm nedenleri arasında birinci sırada dolaşım
sistemi hastalıkları yer almaktadır. Bu oran özellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde
çok yüksektir. İkinci sırada ise kanser türleri gelmektedir. Bu oran 0-64 yaş
arası ve 65 yaş üzeri kişiler için 2012 yılı için hemen hemen aynıdır.

49. Kosova Sağlık Bakanlığı, 2016
50. Kosova Sağlık Bakanlığı, 2016
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Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2012-2013 Kosova Ölüm Nedenleri”, syf: 20

Bulaşıcı hastalıklar, Kosova’da ciddi bir sorun olarak devam etmektedir.
Kosova, Avrupa’nın en yüksek perinatal mortalite oranına (1000 canlı doğum
başına 23) ve anne mortalite oranına (100.000 canlı doğum başına 7) sahiptir. Hastanelerde mortalite oranları, %40 ile bebekler arasında kaydedilmiştir. Kosovalıların sadece %65’i, sağlıklı içme suyu tüketebilmektedir. Yıllık
tüberkülöz vaka sayısı ise 100.000 kişi başına ortalama 53,4’tür. Kırım Kongo
Hemorajik Ateş, tularemi ve viral menenjit de Kosova’ya özgü hastalıklardır.
Yukarıda da gösteridiliği gibi ölümlerin çoğu (%53) dolaşım sistemi hastalıkları
ve kanserden kaynaklanmaktadır. Neonatal ölümler %28, bulaşıcı hastalıklar
ise %12 olarak kaydedilmiştir.51
Halk sağlığı konusunda da ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bilhassa hava ve su kirliliği, gıda güvensizliği, kurşun zehirlenmesi gibi konuların
yanında, ülkede sigara ve alkol tüketimi de oldukça yüksektir. Ancak istatistiksel olarak gösterilmesi zordur, zira ülkede nüfus sayımı çalışmalarında ve
istatistiksel araştırmalarda da ciddi eksiklikler vardır.
Birleşmiş Milletlerin Milenyum Kalkınma hedefleri kapsamında Kosova Sağlık bakanlığı tarafından yürütülen “2005-2015 Kosova Sağlık Stratejisi”
programı, hayata sağlıklı başlama, gençlerin sağlığını iyileştirme, akıl sağlığını
iyileştirme, sağlık için insan kaynakları geliştirme, bulaşıcı ve bulaşıcı olma51. Kosova İstatistik Ajansı, “2014 Sağlık İstatistikleri”, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “Action paper on Healthcare in Kosovo”,
Kasım 2013
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yan hastalıkları azaltma, kurumsal reformlar ve sağlıkta yönetimin iyileştirilmesi gibi konularda çalışmalar başlatsa da, gelişme gösterememiştir.
b. Tıbbi Hizmetler
Kosova sağlık sisteminde 2013 yılında 13.618 olarak kaydedilen çalışan
sayısı, 2014 yılında 13.680’e çıkmıştır. Bunlardan 5.420’si, aile sağlık merkez-         
lerinde çalışmaktadır; 1.068’i doktor, 285’i diş hekimi ve 3.151’i hemşiredir.
Başkent Priştine’de bulunan aile sağlık merkezlerinde 752 kişi, Prizren’de
474, Kosova’nın en küçük illerinden biri olan Novoberdo’da ise 1’i doktor, 1’i
diş hekimi, 8’i hemşire olmak üzere yardımcı personel ile birlikte sadece 16
kişi çalışmaktadır.
Tablo 3.6.4.B.A Aile sağlık merkezlerinde çalışan sayısı, 2014

Şehir
Priştine

Prizren

Gjakovë

Novoberdo

Diğer şehirler
Toplam

Toplam

Doktor

Diş Hekimi

Hemşire

Diğer Sağlık Çalışanları
( Eczacı, Medikal çalışan
olmayanlar)

752

196

45

430

81

474

92

39

270

73

353

73

52

207

21

16

1

1

8

6

3.825

706

148

2.236

735

5.420

1.068

285

3.151

916

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 12

2014 yılında ülkedeki tüm aile sağlık merkezlerine, uzmanlara, müdahale
hizmetleri, laboratuvar, diş hekimliği ve radyoloji hizmetlerine yapılan başvuruların toplam sayısı 4.530.896’dır. Bunların yarısından fazlası (%57,7)
aile merkezlerine, %6,12’si uzmanlara başvurmuştur. %27,84’üne müdahale yapılırken, %2,89’u laboratuvar hizmetlerinden, %4,27’si diş hekimliği
hizmetlerinden ve %1,71’i radyoloji hizmetlerinden yararlanmıştır.
Tablo 3.6.4.B.B Aile Hekimliği Uzmanı ve
Diğer Uzmanlıklara Yapılan Toplam Başvuru Sayısı
Başvurular ve
Sağlık Kuruluşları
Aile sağlık merkezi
başvuruları
Diğer uzmanlar

Toplam

Yüzde (%)

2.590.478

57.17

277.129

6.12

Hizmetler(müdahaleler,
inhalasyon)

1.261.29

27.84

Diş hekimliği hizmetleri

193.571

4.27

Laboratuvar hizmetleri

Radyoloji hizmetleri
Toplam

130.879

77.429

4.530.896

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 16
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2.89

1.71

100

2013 yılında bölgesel hastanelerde 16.836 kişi ameliyat olmuştur; bu sayı,
2014 yılında %21,9 artarak 20.521 olarak kaydedilmiştir. Buna karşılık
olarak bölge hastanelerinde 2014 yılında hayatını kaybeden hastaların sayısı,
830 olarak kaydedilmiştir.52
Tablo 3.6.4.B.C Bölge Hastanelerine Göre ve Ölen Hastaların Sayısı
Bölge

Ölen Hasta

Ferizaj

4

Gjakovë

141

Gjilan

112

Mitrovicë

22

Pejë

210

Vushtrri

830

Prizren

334
7

Toplam

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 16

Priştine’de bulunan Üniversite Klinik Merkezi’nde jinekoloji ve kadın doğum,
gastroenteroloji, pediatri, nefroloji klinikleri dahil birçok dalda hizmet verilmektedir. Üniversite Klinik Merkezi’ndeki servis ve kliniklere ilişkin bilgiler,
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3.6.4.B.D Üniversite Klinik Merkezlerinin 2014 Yılı Çalışmaları

Klinik
Jinekoloji ve Ebelik Kliniği

Dermatoloji Kliniği

Abdominal Cerrahi

Çene Cerrahisi Kliniği

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Göğüs Cerrahisi Kliniği

Gastroenteroloji Kliniği
Hematoloji Kliniği

Neonatoloji Kliniği

Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği

Göz Kliniği

Nefroloji Kliniği

Ortho - Protez Servisi

Göğüs Hastalıkları Kliniği

Kardiyoloji Kliniği

Hastanede
Ameliyat
Tanı
Laboratuvar
Özel
yatan
sayısı Başvuruları hizmetleri hizmetler
kişi sayısı

Yatak sayısı

Yatış
süresi

422

83.099

34.146

4.512

5.483

-

2.139

36

8.216

838

-

-

-

23.249
16.880

-

-

32

6.253

623

992

8.703

-

4.781

104

62

21.585

16.028

2.080

2.652

1.357

1.694

2.472

-

2.064

26

7.087

870

908

148

-

-

33

7.194

733

-

-

-

6.499

-

6.117

-

1.214

31

3.482

-

-

-

180

47.154

1.148

37

3821

-

34.162

3.074

-

1.964
1.973

-

49

13.485

1.733

2.958

26

5.527

530

108

-

-

3.431

-

-

2.581

-

-

-

-

2.664

-

68

21.590

1.446

-

634

-

-

56

17.260

3.260

-

19.886

-

61.461

-

8.235

38

11.390

792

-

-

-

1.833

38

12.281

5.955

-

1.841

-

-

74

26.749

2.657

2.227

-

-

7.116

Nöroloji Kliniği

68

18.360

2.408

-

-

-

-

-

747.141

-

Acil Hizmetler

19

-

-

1.559

62.520

-

-

Fizik Kliniği

14

4.079

231

-

4.594

-

53.040

Plastik Cerrahi Kliniği

22

4.014

630

607

-

-

8.246

Nöroşirürji Kliniği

24

4.857

573

457

-

-

-

Üroloji Kliniği

24

7.262

1.190

1.170

3567

-

-

Kalp Cerrahisi Kliniği

-

-

462

36

462

-

-

Psikiyatrik Kliniği

88

19.973

999

-

1.109

-

2.723

Pediatri Kliniği

Endokrinolog Kliniği

Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği

KBB Kliniği

Biyokimya Kliniği

Radyoloji Kliniği

Romatoloji Kliniği

Çocuk Cerrahi Kliniği

Damar Cerrahisi Kliniği
Toplam

151

59.660

6.666

-

-

16.317

117.470
-

6.925

557

-

-

-

440

38

4.754

1.614

1.261

-

-

2.424

24

6.548

969

613

984

-

-

1747

478974

81417

20496

120161

747141

348343

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 39
52. Kosova İstatistik Ajansı, “2013 Sağlık İstatistikleri”, syf: 20; “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 19
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Ülkede lisanslı özel sağlık kuruluşu sayısı, 2013 yılında 956 iken, 2014 yılında 1022’ye yükselmiştir.53
Tablo 3.6.4.E Lisanslı Özel Sağlık Kuruluşları
Lisanslı Sağlık Kuruluşları
Hastaneler

Jinekolojik Muayenehane
Pediatrik Muayenehane

Diş Hekimliği Muayenehane
Laboratuvar

Tanı Merkezleri

Özel Sağlık Ofisi

Cerrahi Muayenehaneler
Tedavi Merkezleri

KBB Muayenehaneleri
Patoloji Merkezleri

Nöroloji Muayenehaneleri
Toplam

2013

2014

28

28

94

94

43

43

305

305

71

98

159

159

93

93

24

24

29

29

44

44

36

36

30

69

956

1.022

Kaynak: Kosova İstatistik Ajansı, “2013 Sağlık İstatistikleri”, syf: 44; “2014 Sağlık
İstatistikleri”, syf: 54

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı birimleri tarafından 2013 yılında
yürütülen çalışma, hastaların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini aşağıdaki
gibi ortaya çıkarmıştır.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “Action Paper on Healthcare in Kosovo”, Kasım 2013, syf: 13

53. Kosova İstatistik Ajansı, “2013 Sağlık İstatistikleri”, syf: 20; “2014 Sağlık İstatistikleri”, syf: 19
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Görüldüğü gibi, en düşük memnuniyet oranı, devletin sağladığı aile sağlık
merkezleri ve hastaneler için, özellikle de Üniversite Klinik Merkezi için
kaydedilmiştir. Kosova vatandaşları, devlet hastanelerine resmi olarak para
ödemeseler bile, hem düşük hizmet kalitesine maruz kalıyor, hem de doktorlara, hemşirelere ve hatta memurlara “hediye” vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle parayı ödemeyi göze alan Kosovalılar, özel hastaneleri tercih
etmektedir. Ancak birçok tedavi, özel hastanelerde de mevcut olmadığından,
sağlık hizmetleri için yurtdışına başvurmaktadırlar. Kosova Sağlık Bakanlığı’nın, yurtdışı tedavi için ayırdığı özel bir fonu vardır. Bu fon aracılığıyla,
özel kurul kararı ile hastaların yurt dışında tedavi olmaları sağlanmaktadır.
Türkiye ile Kosova arasında, yılda 100 hastanın ücretsiz tedavi edileceği, tüm yol, konaklama ve tedavi masraflarının Türkiye Cumhuriyeti
tarafından karşılanacağına dair bir anlaşma olsa da bu anlaşma, bürokratik engeller yüzünden gerçekte uygulanması güç hale gelmektedir. Hastalar
bürokratik yollardan gelecek cevapları beklerken hayatını kaybetmekte veya
başka ülkelere gitmeyi tercih etmektedir.
c.Sigorta Sistemi
2009 yılında tasarısı hazırlanan Sağlık Sigortası kanunu, maalesef hala hayata geçirilememiştir. Bunun sebepleri arasında başta Kosova’nın ekonomik
durumu gelmektedir. Kosovalıların %40’ına yakınının işsiz olduğu, %35’inin
mutlak yoksulluk sınırının altında yaşadığı, neredeyse %15’inin de aşırı
yoksulluk içinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Yasal temelleri 1990 yılının        
anayasasında atılmış olsa da, söz konusu kanun tasarısının yazılması bile
neredeyse 20 yıl almış, 2015 yılında hayata geçirilmesi planlanmış, ancak ne
yazık ki mümkün olmamıştır.54
1990 yılına kadar Kosova Sağlık Sigortası Fonu, Yugoslavya sağlık
sisteminin bir parçası olarak işlemiştir. Yugoslavya’nın dağılması üzerine
Sağlık Sigortası Fonu, Belgrad’da merkezileşmiş, bölgesel birimlerini kapatmış ve bir noktadan sonra sistematik bir kaynak olmayınca, Kosovalıları
kamu sağlık sigortası sisteminin dışına itmiştir. Halen Kosova’da bir kamu
sağlık sigortası sistemi bulunmamaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz sağlık sigortası kanun tasarısı, kaynakların
sigorta primlerinden sağlanacağını varsaymaktadır ve ülkenin işsizlik oranı
nedeniyle primlerin yetersiz kalması yüzünden devletin ilave katkısı gerektirmektedir. Dolayısıyla uygulamada sorun yaşanmaktadır. Kosovalılar, sağlık
hizmetleri için devlet hastanelerinden sözde ücretsiz yararlanmakta ya da özel
sigorta kullanıp, hizmetlerin ücretini ceplerinden ödemektedir.
54. Mustafa, M.Sh., Demiri, F., “Why There is No Health Insurance in the Republic of Kosovo?”, Academic Journal of Interdisciplinary
Studies, 4/2, Ağustos 2015
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4.1 SONUÇLAR ve HEDEF ÜLKELERE YÖNELİK ÖNERİLER
4.1.1 YUNANİSTAN
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
2010’ dan beri ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan, Balkan Ülkeleri arasında en yüksek gelir düzeyine sahip olmasına rağmen vatandaşlarının en mutsuz olduğu ülkedir. 2013 yılında işsizlik oranı %27,3, enflasyon oranı %2,2
olarak kaydedilen, 2007’den beri refah düşüşü yaşayan Yunanistan, içinde
bulunduğu siyasal ve ekonomik krize çare bulmak ve AB’den kredi alabilmek
için kemer sıkma politikasının ilk adımı olarak emeklilik ve sosyal güvenlik
düzenlemelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
Bir taraftan emeklilik yaşı ve çalışma koşulları yeniden düzenlenirken
diğer yandan sosyal güvenlik primlerinin oldukça yüksek seviyelere çıkarılması kararı alınan Yunanistan’da bu ve benzer nedenlerle bir kargaşa yaşanmaktadır. Protesto gösterileri yapan çiftçiler tarafından kapatılan otobanlar   
2-2,5 saatlik mesafelerin, 5-6 saat sürmesine  neden olmaktadır.
Daha önce 1.200 Euro olan yıllık sigorta primlerinin yılda 6.000 Euro
seviyesine çıkartılması kararı, genel olarak bir dizi protestoya neden olmuştur.
Özellikle Batı Trakya’daki çiftçilerin yıllık kazançlarının tamamını sağlık ve
emeklilik sigortası olarak ödemek zorunda kalacak olması, gittikçe fakirleşen
soydaşlarımız için yıkıcı olmuştur. En çok ektikleri ürün olan tütünün artık
devlet tarafından sübvanse edilmemesi dolayısı ile alım fiyatlarının gittikçe
düşmesi, yaşanan kaosun başlıca nedenidir. Yaklaşık 60.000-70.000 soydaşımızın ekmek parasını tütünden kazanıyor olması, soydaşlarımızın atanmış bir devlet memuru olma şanslarının olmaması, geçim sıkıntısını körükleyen nedenlerin başında gelmektedir.
Daha önce neredeyse her sektörün ayrı bir sosyal güvenlik kurumu
ve prim miktarları varken, tüm bunlar EOPYY adı altında birleştirilmiş durumdadır. Birçok Yunanistan vatandaşı primlerini ödeyemedikleri için sağlık
hizmetlerinden faydalanamadıklarını ifade etmekte ve 10.000-12.000 Euro
prim borcu olan Yunanistan vatandaşlarının  yaşanan ekonomik kriz altında
borçlarını ödeme ve yeniden sosyal güvenlik çatısı altına girme şansının olmadığı görülmektedir. Bu mağduriyeti daha çok soydaşlarımızın yaşadığını ve
çaresiz bir durumda çözüm yolları üretmeye çalıştıklarına şahit olduğumuzu
üzülerek ifade etmek durumundayız.
Bir Yunanistan vatandaşının sağlık sigortası prim borcu olmasa da
bıçak parası ödemeden sağlık hizmeti alması neredeyse imkansızdır. Bunun
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nedeni, sistem içerisinde yatak ve hastane parasını ödeyen devletin, özel hastanelerde yapılacak operasyon için doktor parası ödememesidir. Devlet hastanelerinin çoğunun   bakımsız ve   koğuş sisteminde hizmet veriyor olması
insanların özel hastanelere yönelmesine neden olmakta, ancak bu noktada da
ödeyemecekleri maliyetlerle karşı karşıya kalan Yunanlar kendilerine alternatif çözüm aramaktadırlar. Yunanistan vatandaşları içerisinde Yunan kökenli
olanlar, ya operasyonlarını ertelemekte ya da çevrelerinden borç alarak tedavi
olmaya çalışmaktadırlar. Türk soylu Yunan vatandaşları ise Türkiye’deki hastaneleri çözüm yolu olarak görmektedirler.
Batı Trakya’nın en büyük hastanesi olan Dedeağaç’taki 850 yataklı
hastane, borç batağı içerisindedir ve bazı bölümleri yedek parça ve malzeme
eksiği nedeni ile hizmet veremez durumdadır.
Gümülcine Hastanesi, bölgede yaşayan 100 binden fazla kişiye hizmet
sunmaktadır. Ancak hastane, sağlık sistemindeki bütçe kesintilerinden dolayı
ortaya çıkan personel, ekipman ve hatta fiziki yetersilikler  yüzünden oldukça
zor durumdadır. Acil servisinden yılda 60 bin kişinin hizmet aldığı hastanede
genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum, göz, üroloji ve kulak-burun-boğaz olmak üzere, ayda yaklaşık 150 ameliyat yapılmaktadır. Hastane hekimlerinin
bir kısmı soydaşlarımızdır ve gerçekten zor koşullarda hizmet vermeye devam
etmektedirler. Doktor ve hemşire açığı had safhaya ulaşmış durumdadır. 76
kişilik doktor kadrosu olan hastanede sadece 46 doktor bulunması, durumu
daha net ortaya koymaktadır.
Hastanenin yıllık 7 milyon 300 bin Euro’luk bütçesi olmasına  
rağmen ekonomik kriz nedeni ile bu rakam şu an itibariyle 6 milyon Euro’ya
düşürülmüştür.
Kuzey Yunanistan Yunan - Türk Ticaret Odası yetkilileri ile yüz yüze
yapılan görüşmeden edinilen bilgilere görei Selanik’te 800 kadar katarakt
hastasının malzeme yetersizliği  nedeni ile ameliyat olamamakta ve bu hastalar kendi başlarına çözüm üretmeye çalışmaktadırlar.
Batı Trakya’da ne bir onkoloji merkezi ne de bir tüp bebek merkezi
bulunmamaktadır. Hastalar, bu tür hizmetleri almak için en az 250 kilo-                 
metre yol kat ederek Selanik’e gitmek durumundadır. Onkolojik hizmetler sıra
alındığında ücretsiz olmakla birlikte tüp bebek gibi hizmetler için hem mesafe
hem de ödeme güçlüğü vardır. En yakın tüp bebek merkezi olan Selanik’te
konaklama hariç ilaç dahil fiyat 7.000-7.500 Euro arasındadır. Kamu hastanelerinin elverişsiz koşullarında doğum yapmak istemeyen Yunanlar, özel hastaneler için en az 2.000 Euro’yu gözden çıkarmalıdır. Özel sektörde en ufak bir
cerrahi müdahalenin bıçak parası 800 - 1.000 Euro civarındadır. Bu pek çok
hastanın acil durumlar haricinde operasyonlarını erteleme kararı almasına
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neden olmaktadır.
Bir başka ilgi çekici nokta da özel sağlık sigortalarının Batı Trakya’da
faaliyet göstermemeleridir, Yunanistan’ın genelinde de neredeyse parmakla
sayılacak kadar az olmasıdır. Yunanistan’da eğer 9-14 saatleri arasında (öğlen
yemeği ve kahve araları hariç) çalışan bir devlet hastanesine razı olursanız
hiçbir ücret ödemeden sadece ilaçlara %10-25 katkı payı ödeyerek sağlığına kavuşan mutlu azınlıktan biri olabilirsiniz. Ancak Euro kullanılan Yuna-      
nistan’da ilaç fiyatlarının Türkiye’den 4-5 kat daha fazla olduğunu unutmamak gerekir. Neredeyse dünyadaki tüm meslektaşları gibi Yunan doktorlar
da sistem içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar. Ancak çoğu
oldukça düşük ücret alan bu meslek grubu çalışanları Avrupalı diğer meslektaşları kadar hevesli görülmemektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı açısından hem pahalı hem de hizmetin yaygın olmadığı Batı Trakya ve Yunanistan genelinde en basit bir ortodonti tedavisi
1.000 Euro civarındadır. İmplant  uygulayan hekim sayısı hem az hem de en
ucuz implant 750-800 Euro’dur. Bu nedenle hastaların çoğu Bulgaristan’da
kötü hijyen şartlarında 400 Euro’ya ortodonti tedavisi, 500 Euro’ya implant
yaptırmak durumunda kalmaktadırlar.
Bölgedeki asıl sorun; tüm hastanelerin fiziki olarak zor yetersiz olmasıdır. Sisteme müdahale edilmediği takdirde bu hastaneler yeterli donanıma sahip olsalar dahi sarf ve yedek parça sınkıntısı nedeni ile kısa bir süre
sonra hizmet veremeyecek duruma gelecekledir.
Doktor ücretleri düşürülmüş, sarf ve yedek parça sıkıntısı yaşayan
hastanelerde insanlara sağlık hizmeti sunmaya çalışmanın ne demek olduğunu en azından geçmiş deneyimlerimizden bizler de biliyoruz. Şu sıralarda cebinde 1.000 Euro bulunan insanların zengin sayıldığı Yunanistan’da
elbetteki tedavilerini dünyanın en lüks hastanelerinde yaptıran bir kesim
de vardır. Tedavileri için Avrupa Birliği ülkeri ya da Amerika’ya gidebilen ve
Türk antipatisi ile büyümüş bu kesimi Türkiye’ye çekmek kolay değildir. Ancak gittikçe küçülen dünyamızda hiçbir şeyin de imkansız olmadığı unutulmamalıdır.
ÖNERİLER
Yunanistan’ı sağlık turizmi açısından incelerken toplumu iki ayrı değerlendirmeye tabii tutmak, binbir güçlükle yaşamlarını sürdürmeye çalışan soydaşlarımız için ayrı stratejiler geliştirmek zorundayız.
        Seçimle göreve gelen soydaş kamu görevlileri arasında ihtiyacı olanlara  
destek olmak için vargücü ile çalışanların çabaları bir noktaya kadar faydalı
olmakta bir noktadan sonra ise sorunun ekonomik boyutları büyüdüğünden
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çare üretmek gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle gerek camiler gerekse
dernekler tarafından çeşitli bağış kampanyaları düzenlenmekte ve para         
toplanmaktadır.
Birçok soydaşımız sigorta borçları nedeni ile kamu hastanelerine
gidemediği gibi, Yunan özel hastanelerine de çok pahalı oldukları gerekçesi
ile başvuramamakta, çareyi Trakya’daki hastanelerimizde aramaktadır. Her
ne kadar dil ve ulaşım sorunu olmadığı için bu yol pratik bir çözüm olarak
görünsede bir takım sorunları beraberinde getirmektedir.
Soydaşlarımız gerek Gümülcine gerekse Selanik’ten aldıkları soydaşlık
belgeleri ile Türkiye’deki hastanelerde tedavi olma çabalarını sürdürmektedirler. Bu konudaki en büyük problemleri; ülkemizde yaşayan akrabalarından sorgulasalar da sağlık kuruluşları ile doğru bir iletişim kuramamak ve
fiyat bilgisi alamamaktır. Soydaş doktorlarımızdan bazılarının münferit çabaları ve Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde rektör tarafından görevlendirilen bir
çalışan sayesinde hasta raporları değerlendirilmekte ve fiyatlama yapılarak
hastaların tedavisi sağlanmaktadır.
2015 yılı içerisinde sadece bu kanalı kullanarak Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen hasta sayısı 120’dir. Bu ve benzeri münferit
çabalar soydaşlarımızın sağlık sorunlarını çözmek için yeterli olamamakta ve
daha etkili bir organizasyon için çareler aranmaktadır. Yapılacak en iyi hareket bu bölgede organize olacak bir aracı kuruma destek vermektir.
İki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşmasının olmaması, hem hasta
gidiş - gelişlerinde hem de hastaların idame tedavilerinde ciddi sorunlara yol
açmaktadır. Yunan tarafı Türkiye’den verilen rapor ve reçeteleri tanımamakta,
bu nedenle uzun süren tedavilerde hastalar ilaç paralarını ceplerinden ödemek zorunda kalmaktadırlar. Aynı şekilde Türkiye tarafında doğan bebeklerin
Yunan vatandaşlığına kabul edilmesi konusu da ayrı bir sorun olarak kendini göstermektedir. Ambulansla sevk edilmesi zorunlu olan hastaların sınırda
ambulans değiştirmek zorunda kalması hem uzun çok zaman almakta hem
de hastanın sağlık durumuna olumsuz etki etmektedir.
İki tarafın yetkili makamlarının, sağlık alanındaki  benzeri sorunları
masaya yatırıp vatandaşlarını mağdur etmemek için düzenleme yapmaları
gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde iki ülke başbakanının İzmir buluşması,
karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bu tür sorunların çözüleceğine dair umutları
yeşertmektedir.
Yunan makamları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Büyükelçilik ve
Konsoloslukları dışındaki herhangi bir resmi kurumunun kendi sınırları
içerisinde görev, tanıtım ve organizasyon yapmasına izin vermemektedir. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi özel sektöre ait girişimcilere aynı katı
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tutumu takınamamakta, gerek uluslararası gerekse yerel markaların ülke
içerisinde temsilcilik açmasına engel olmamaktadır.
Dini vecibelerimiz gereği erkek çocuklara yapılması gereken sünnet
cerrahi bir işlem olduğundan Batı Trakya’da ciddi  bir sorun haline gelimiştir.
Kamu görevlilerinin bu operasyonu yapmasının  yasak olmasından dolayı soydaş doktorlarımız zor durumda kalmaktadır. Sünnetler genellikle İskeçe’de,
çok da steril olmayan şartlarda yapılmaktadır. Soydaşlarımız 200-300 Euro
ödeyerek evlatlarının sünnetlerini Türkiye’de yaptırmayı istemekte ancak organize olamamaktadırlar.
Bir başka önemli konu da Mustafçova Belediyesi sınırları içerisinde
yaygın uyuşturucu kullanımıdır. Yetkililerden alınan bilgiye göre bu köydeki
gençlerin %40’ı uyuşturucuya alıştırılmıştır. Belediye başkanı gençleri
uyuşturucudan uzak tutmak için her noktadan yardım ve destek beklemektedir. Bu gençlerin tedavi bedellerinin bazı dernek ve vakıflar tarafından ödenmesi çalışmaları sürmektedir.
Soydaşlarımız ve ülkemizden göç etmiş olanları hariç tutarsak Yunanistan vatandaşlarının sınır ötesi tedavileri için ülkemizi seçmeleri şimdilik
pek olası görünmemektedir. Çocukluklarından beri bir Türk düşmanı olarak
yetiştirilen ve kafalarından bu imajı çıkaramayan geniş bir kitle yurtdışı tedavi
leri için Orta Avrupa ve ABD’deki Yunan doktorlara gitmektedirler. Kıyılarımıza yakın olan ve bizi daha iyi tanıyan Yunan vatandaşları biraz da zorunluluktan Kaynaklanan nedenler ile hastanelerimizi tercih etmekte ve tedavilerini
olmaktadırlar. Buna rağmen pek çok Yunanistan vatandaşının sağlık turizmi
kapsamında önemli bir potansiyeli oluşturduğuna dair çok önemli ipuçları
vardır. Daha çok estetik girişimler, ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tedaviler
için Yunanistan oldukça iyi bir pazardır.
Yılda 1.000.000 Türk vatandaşının ziyaret ettiği Yunanistan ile
olan ilişkilerimiz sadece sağlık turizmi açısından değil, turist sağlığı açısından da önem kazanmaktadır. Yunanistan’da sağlık hizmeti almak zorunda
kalan   vatandaşlarımızın faturalarının Euro/TL paritesi dışında en az 3 ile
çarpıldığını biliyoruz. Aynı sayıda olmasa da Yunan vatandaşları gerek tatil
gerekse alışveriş için ülkemize gelmekte ve kısa süreler için bile olsa iki
ülkenin vatandaşları birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Yuna-       
nistan vatandaşlarının ülkemize giriş ve çıkış yaptıkları noktalarda kurulacak
olan ofis ve irtibat bürolarının tanıtım faaliyetleri oldukça faydalı olacaktır.
Özellikle karayolu girişlerinde İpsala, Pazarkule ve Uzunköprü (Demiryolu)
sınır kapılarından sonra yol kenarları tanıtım amacı ile değerlendirilebilir.
Başka bir tanıtım fırsatı da Yunanistan’da gösterilmekte olan Türk
dizileridir çünkü Yunan halkı tarafından da büyük bir beğeni ve takiple izle-
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nen bu dizilerin içerisinde yer alacak hastane sahneleri  sadece TR21 Bölgesi
adına değil, ulusal tanıtımımıza da büyük bir katkıda bulunacaktır.
SATURKK tarafından ulusal bir sağlık turizmi portalı hazırlanıyor olmakla birlikte TR21 bölgesinin hedef ülkelerin dilinde birçok internet sitesi hazırlaması ve bunları bilimsel yazılarla besleyip arama motorlarının üst
sıralarına yerleştirmesi oldukça faydalı olacaktır.
4.1.2 KOSOVA
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Kosovalılar arasında maddi imkanları olanların neredeyse tamamı tedavilerini
yurt dışında yaptırmaktadır. İlk tercihleri de genellikle karayolu ile 2-3  saat  
süren Arnavutluk’tur. Aynı dili konuştukları ve aynı kökenden geldiklerini
söylediklerinden Kosovalılar için Arnavutluk çok sıcak bir noktadır. Ancak
Arnavutluk’da çözemedikleri sağlık sorunlarını Türkiye, İtalya, Yunanistan ve
Almanya gibi ülkelerde çözmeye çalışmaktadırlar. Bölgede bulunan yabancı
sermayeli hastaneler uluslararası fiyatlarla çalıştığından devlet hastanelerinden hizmet alamayan Kosova halkı için yurt dışına gitmekle bu hastanelerde
tedavi görmek arasında bir fark yoktur.
Ülke politik bir karışıklık içerisinde olduğundan bu durum, sağlık
hizmetlerine de yansımıştır. Hastanelerin fiziki yapısı ve donanımı son derece
yetersizdir. İnsan kaynakları açısından ciddi sıkıntıları mevcuttur.
Yakın bir geçmişte Sağlık Bakanlığında yaşanan bir kriz, bakanın
değişmesi ile sonuçlanmıştır. Bir Türk Hastanesi üzerinde soruşturmalar
yoğunlaştırılmış ve bazı tutuklamalar yapılmıştır. 200 kadar Kosovalı doktor
bu hastane ile ilişkileri olduğu gerekçesi ile soruştuma geçirmektedir. Bu ve
benzeri iddaların ortaya atılmasının nedeninin, bir Amerikan fonunun sahip
olduğu özel bir hastanenin ilişkilerinden kaynaklandığı yaptığımız yüz yüze
görüşmelerde dile getirilimiştir. Bir Türk kadın doğum uzmanının sahibi olduğu tüp bebek merkezi de benzer bir inceleme altındadır.
Kosova halkının büyük bir bölümünün Türkiye’de akrabası veya
tanıdığının olması kendiliğinden oluşan bir hasta akışını da beraberinde getirmiştir. Devlet yardımına ihtiyaç duymayacak kadar maddi gücü olan Kosovalılar, Priştine-İstanbul arası uçarak kendilerine tavsiye edilen hastane ve
hekimlere gitmektedirler.
Devlet yardımı alarak tedavilerini yurt dışında yaptırmak iste-         
yen Kosovalılar için devletin ayırdığı fon, 2003 yılında 3 milyon Euro olarak
başlamış, 2007 yılında 6 Milyon Euro civarına çıkartılarak devam etmiştir.
Kamu hastanelerinde tutulan rapor ve hastanın müracaatına bağlı olarak
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yurt dışına gitmesi Kosova Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen hastalar, yurt
dışında bulunan en az 3 farklı hastaneden teklif almaktadırlar. Alınan teklifler
bakanlık komisyonuna sunulmakta ve komisyon hastayı bu hastanelerden
herhangi birine yönlendirmektedir.
Kosova’da birçok özel hastanenin temsilciliği veya ofisi bulunmaktadır. Bu ofisler daha çok münferit hastaların kendi ülkelerine gitmesi için
çaba sarf etmekte ve devlet tarafından gönderilen hastalar için de proforma
fatura hazırlamaktadırlar. Son zamanlarda Türk hastanelerinden teklif alınmıyor olması  yukarıda sözü edilen kargaşa ile Türk hastane ve hekimlerine
yönelik şüpheci bakıştan kaynaklanmaktadır.
Görüştüğümüz yetkililer, bazı cemaatlere üye olanların Kosova’da çok
güçlü olduğunu ve özel olarak Türkiye’ye hasta gönderilmemesi için çaba harcadıklarını, bu çabaya Yunan ve Avusturya’lıların da ortak olduğunu ifade
etmektedirler.
Yıllar önce Koç grubu tarafından Türk Amerikan Hastanesi vasıtası ile
başlatılan özel sağlık alanındaki ilişkiler daha sonra Memorial, Medicana ve
Medikal Park hastaneleri ile yapılan kurumsal anlaşmalarla devam etmiştir.
Şu sıralarda Güven Hastanesi ile de kurumsal anlaşma yapılmış olmasına
rağmen, yukarıda söz edilen nedenlerden dolayı Kosovalılar, Türk hastanelerinden teklif almaktan çekinmektedirler.
Faaliyet gösterdiği her ülkede olduğu gibi TİKA, bu ülkede de çok etkilidir. Birçok sağlık yatırımı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir. Şu anda
Kosova Üniversite (Devlet) Hastanesinin yoğun bakım üniteleri de yine TİKA
tarafından yapılmaktadır. Türkiye ile Kosova arasındaki ilişki neredeyse
tamamen tek taraflıdır. Kosova ile yapılan anlaşmaya göre her sene en az 100
Kosova vatandaşı, ülkemize ücretsiz olarak getirilmekte ve tedavi edilmektedir.
ÖNERİLER
Kosova’dan karayolu ile Türkiye’ye ulaşım oldukça uzun ve zahmetlidir.
Makedonya sınırında problem çıkmamakla birlikte Yunanistan ve diğer taraftan da Bulgaristan sınırı, Kosovalılar için geçilmesi zahmetli noktalardır. Sınır
kapılarında hiç bekleme yapmasa dahi, yol yaklaşık 9 saat sürmektedir. Bu
da zorunlu olarak uçak seyahatini işaret etmektedir. Hal böyle olunca da  
Kosovalılar için ilk tercih İstanbul olmaktadır. Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarından TR21 bölgesine seyahat, ayrı bir zaman ve masraf gerektir-     
diği için bölge halkı tarafından çok cazip görünmemektedir. Ancak bu yolculuk, 3. Havaalanı açıldıktan sonra daha kısa ve tercih edilebilir hale gelebilir.
Uzun bir süre iç savaşın yaşandığı Kosova’da savaşın etkilerine bağlı
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olarak ve/veya başka nedenlerle gelişen iki ciddi sorun vardır. Bu ülkede
kanser vakaları olması gereken sıklığın üzerindedir. İnfertilite de oldukça yaygındır ve sıklıkla erkeğe bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Gelir seviyesi ve nüfusu oldukça düşük olan ülkenin başkentinde 4-5
adet tüp bebek merkezi bulunmaktadır ve uyguladıkları fiyatlar çok yüksektir. İlaç dâhil 6.000-7.000 Euro Kosova halkı tarafından normal karşılanır
hale gelmiştir.
Kanser Cerrahisi gelişmemiş, kemoterapi olanakları sınırlıdır. Radyolojik Onkoloji mevcut olmadığından hastalar kaderine terk edilmektedir. TR21
Bölgesi bu hizmetler için önemli bir nokta olabilir. Kosova’daki devlet hastaneleri Kardiyoloji ve KVC konusunda daha yeni hizmet vermeye başlamıştır.
Buradaki doktorların eğitimi, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi tarafından verilmektedir. Ancak bölgede bu alanda hala dışa bağımlılık söz konusu.
Görüştüğümüz Kosova Sağlık Bakaanlığı yetkilileri, TR21 Bölgesinde
KVC ve Girişimsel Kardiyoloji servisleri olan hastaneler ile birebir anlaşma
yaparak, Kosovalıların bu hastanelere yönlendirilmesinin mümkün olduğunu
söylemektedirler. TİKA Priştine Koordinatörlüğü, böyle bir organizasyonun
gerçekleştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapacağını ifade etmektedir.
Ancak bu ülke için yapılacak en akıllıca hareketin, bölgede bir poliklinik ya da muayene noktasına sahip olmak olduğu düşünülmektedir. Kosovalılar evrak getirmekten ve bilgi almaktan hoşlanmamaktadır. Karşılarında
bir doktor görmek ve muayene olmak onlar için çok daha ikna edicidir. Kosova’da böyle bir noktaya sahip olmak da aslında çok zor ve masraflı değildir.
Küçük bir çaba ve iyi bir organizasyon ile bölge hastanelerine önemli bir hasta
akışı sağlamak mümkündür.
“Sigma”, bölgenin en büyük sigorta şirketidir ve Kosova’da yaklaşık
8.000 poliçe satmışlardır. Avusturya merkezli bu şirketin Kosova temsilcisi,
poliçe sahiplerinin tamamının özel hastanelere ve yurt dışına gittiğini belirterek paket fiyatlar oluşturulursa hasta gönderebileceklerini ifade etmektedirler.
4.1.3 MAKEDONYA
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
“2003’te AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına imza atan Makedonya, Mart
2005’ten beri de AB’ye aday ülke statüsündedir. 2001’deki çatışma ortamını
fazla yara almadan atlatan ülke AB perspektifi ile kendisine yeni bir yol haritası çizmiş durumdadır. Özellikle Türkiye ve Yunanistan’ın dış yatırımları ile
kalkınmaya başlayan ülke hukuki açıdan etnik sorunlarını da çok büyük öl-
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çüde çözmüş durumdadır” diyor Gün Taş Makedonya ile ilgili makalesinin
özet bölümünde.
Gerçekten de 2001’de yapılan Ohri anlaşması ile Makedonya’da sular
durulmuş gibi görünse de ülke içten içe kaynamaktadır. Nüfusun yarısından
fazlasını oluşturan Makedonlarla %25’ini oluşturan Arnavutlar ve Türkler dahil Müslüman gruplar birbirlerine karşı sürdürdükleri kimlik mücadelesine
devam etmektedirler. Resmi dil olarak kabul edilen Arnavutça ve Türkçe eğitim veren okulların içerisinde dahi bu ayrımcılık keskin bir şekilde devam
etmekte, parlamentodaki kargaşa hala sürmektedir.
Makedonlar sağlıklarına önem veren ve sağlıklı kalmak için çaba
sarf eden bir millettir. Ülkenin en büyük sağlık sorunları; dolaşım sistemi
hastalıkları ve tütün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarıdır. Sağlık
ve çevre ile ilgili yaşadıkları olumsuzluklara rağmen Makedonlar kendilerini
Balkanların en mutlu halkı olarak görmektedirler.
Ülkede yaygın birinci basamak hizmetlerinin dışında Üsküp’te
donanımlı sayılabilecek hastaneler mevcuttur. Makedonlar; kendileri büyük
hastaneler inşaa etmek yerine, yabancı yatırımları teşvik ederk uluslararası
hastane zincirlerinin ülkelerine yatırım yapmalarını sağlayarak sağlık sorunlarını çözmeyi arzu etmektedirler. Bunlardan ilk üçü Acıbadem Sistina; Sante
Plus ve dört Türk göz hekiminin yönettiği  Avrupa Göz Hastanesidir. Üst düzey
hizmet veren bu hastaneler, Türk sağlık sektörünü başarı ile temsil etmektedir.
Bunların dışında biri üniversite olmak üzere toplam üç devlet hastanesi vardır. Askeri Hastane olarak bilinen hastane ise 1973 depreminin
ardından Romanya’nın yaptırdığı ve şimdilerde daha çok poliklinik hizmeti
sunan bir hastanedir. Hekimlerin çoğu iyi yetişmiş olmasına rağmen, hasta
nelerin hiçbiri Avrupa ve ABD standartlarına ulaşamamıştır. Genellikle küçük
klinikler ve muayenehaneler daha donanımlıdır. Ancak temel tıbbi ihtiyaçların
karşılandığı bu noktaların neredeyse tamamında özellikli girişimlerin hiçbiri
yapılamamaktır. Organ nakli pek çok Balkan ülkesinde olduğu gibi bu ülkede
de yapılamamaktadır. KVC, Flip II ve RE Medika adlı özel hastanelerde başarı
ile uygulanmaktadır. City Hospital’a 2013 yılında yapılan 100.000.000 Euro’luk  yatırım, hizmet kalitesini bir miktar yukarıya çekmiştir. 8 Mart Hastanesi ise daha çok Müslümanların tercih ettiği bir hastanedir.
Makedonya vatandaşlarının tamamı sağlık hizmetlerinden belirli katkı payı ödeyerek faydalanmaktadır. İş yeri sahipleri ayrı, çalışanlar ayrı miktarlarda prim ödemekte ve sağlık hizmetlerine verdikleri katkı payları da hem
hastalığa hem de ödedikleri prime göre değişmektedir.
Devlet hastanelerinin fiziki ve donanımsal durumları Balkan ortala-
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masının çok üzerinde değildir. Bu nedenle Makedonya vatandaşlarından imkanları olanlar, özel hastanelere ya da yurt dışına gitmektedir. Etnik kökene
göre gidilen ülke değişmekle beraber neredeyse hepsinin ortak tercihi Türkiye
olmaktadır. Ülkemiz ile Makedonya’ya ilgi gösteren diğer ülkeler bu konuda ciddi bir rekabet içerisindedir. Rekabet, burada öylesine ilginç boyutlarda
seyretmektedir ki, Bosna’da hizmet veren Amerikan Hastanesi Makedonya
televizyonlarında “Türkiye’ye gitmeyin Türkiye burada’’ diyerek reklam filmi
yayınlamaktadır.
Makedonya vatandaşıları devlete ödediği katkı payı dışında doktorlara ciddi miktarlarda bıçak parası ödemektedir. Bu ülkede insanlar sosyal
statü ve gelir durumuna göre hekimlerin kendilerinin   belirlediği “ek ücret’’
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun en büyük nedeni uluslararası seviyede
eğitim alan ve hizmet vermeye çalışan hekimlerin maaşlarının oldukça düşük
olmasıdır.
Bir hastalığın ülke sınırları içerisinde tedavi edilemediği durumlarda hastanın yurt dışı tedavi süreci 3 hekimin tuttuğu raporla başlar. Bu
rapor hastalık fonu tarafından değerlendirilir ve hastaya genellikle 3 seçenek
sunulur. Örneğin bu hastalığın tedavisi için Almanya, Türkiye ve Yunanistan’a
gidebilirisin denilir. Hastalık fonunun elinde daha önce kendisi ile anlaşma
yapmış özel hastanelerin paket fiyatları mevcut olduğu için, içinden seçtiği
hastane ve ülkeler hastaya bildirilir. Hasta bu hastaneler içinden pahalısını
seçer ise, en ucuzuyla olan farkı kendi cebinden öder.
Bu prosedüre baktığımızda genel bilgilerimiz doğrultusunda Türkiye’nin hem fiziki mesafe hem hizmet hem de fiyat açısından çok avantajlı olduğu kanısı uyansa da genellikle sonuç böyle olmamaktadır. Kamu görevlilerinin dışında ülkenin en büyük sigorta şirketi UNIQA Sigorta Genel Müdürü
Sayın Saimir Dhamo’nun da belirttiği gibi Türkiye fiyatları zaman zaman
Yunanistan’dan gelen fiyatları 2-3’e katlamaktadır. Bu da hastaların başka
noktalara yönelmesine neden olmaktadır.
Bu ülke ile sağlık turizmi açısından en büyük sorunumuz ise simsarlardır. Türkiye ile ilişkisi olan, münferit olarak hastanelerden fiyat alabilen,
Türkçe ve Makedonca bilen birçok simsarın mağdur ettiği Makedon vatandaşı, ülkemize olan inancını kaybetmiş durumdadır. Bu insanların büyük
bir bölümü paralarını ödedikleri halde, değil muayene olmak, sınırı bile geçememişlerdir.
Ülkenin en büyük özel sigorta şirketi aynı zamanda Kosova ve Arnavutluk’ta da poliçe satmaktadır. 500.000 Euro’ya kadar teminatlı poliçe
pazarlayan bu şirket en çok Türkiye’den gelen fiyatlardan şikayetçidir. Türkiye’den gelen bazı fiyatların İsviçre’den bile yüksek olduğu iddia edilmektedir.

125

Basic, Silver ve Gold olmak üzere 3 ayrı paketle sattıkları poliçelerin ilki sadece Makedonya’da geçerlidir. 150.000 Euro’ya kadar teminatı olan Silver
Kart sahipleri Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Türkiye’de tedavi olabil-               
mektedir. Tahmin edileceği gibi Gold Kart çok daha üst seviyelerde sağlık
hizmeti satın almak için yeterli bir karttır.
ÖNERİLER
Ülkemiz doğal olarak Makedonya’dan daha fazla sayıda hasta temin edebilir.
Bunu hem hastalık fonu hem de özel sigorta şirketleri ile yapılacak olan anlaşmalarla sağlamak mümkündür. Makedonya’da bugüne kadar açılmış ofis
ve küçük tanı poliklinikleri bağlı oldukları hastanelere başarı ile hasta göndermektedir. Benzer girişimler mutlaka karşılık bulacaktır.
Günde 3 uçak seferinin yapıldığı Üsküp-İstanbul hattının münferit
olarak birçok uluslararası hastayı da taşıdığı kesindir. TR21 Bölgesi üzerinden uçup, oldukça yüksek fiyatlara İstanbul’un özel hastanelerine giden bu
hastalara benzer fiyatlarla talip olabileceği gibi daha makul ve telaşsız sağlık
hizmetleri ile hasta sayısı arttırılabilir. Özellikle bölgeden geçen ve günde neredeyse 10’a varan tarifeli otobüs servisi TR21 Bölgesi için bir şanstır. Gidiş
dönüş masrafı 40-50 Euro olan yolculuk, oluşturulacak makul konaklama
fiyatları ile birleşince ekonomik olarak çok iyi durumda olmayan Makedonya
vatandaşları için cazip bir seçenek haline gelecektir.
4.1.4 BULGARİSTAN
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Avrupa Birliğinin neredeyse en fakir ve zor durumda olan komşumuz Bulgaristan’nın sağlık hizmetlerini değerlendirirken Balkan ülkelerinin ortalama
standardını dahi yakalamış olmasını görmek oldukça sevindiricidir.
Ülke, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da reformlar yapmaya
ve hizmet kalitesini yükseltmeye çalışmaktadır. Ancak iyi niyetli düşünceler
sahada uygulama olarak karşılığını bulamamıştır. 2014-2020 arasında sağlık
alanında uygulanmak üzere hazırlanan eylem planının bugüne kadar tek bir
satırının bile sahaya yansımamış olması bunun önemli bir kanıtıdır. Eski
dönemden kalma yaygın bir 1. basamak tedavi hizmetlerinin sunulduğu aile
ve kurum hekimliklerince sosyalizasyonu tamamlamış olan Bulgaristan’da 2.
ve 3. basamak tedavi hizmetleri oldukça zayıf durumdadır. Başkent Sofya’da
bulunan Aleksandrovska Üniversite Hastanesi dışında fiziki olarak da, teknolojik olarak da Avrupa standartlarında bir hastaneye rastlamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Bulgaristan vatandaşları, Balkan halkları arasında
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sağlık için en çok seyehat eden gruptur. İlk düşündükleri noktalar AB ülkeleri
olsa da ortalama 300 Euro maaşlı Bulgaristan vatandaşları Almanya ve Yunanistan ayarında hizmet sunan, ancak onlardan daha uygun fiyat öneren yeni
bir destinasyon arayışındadırlar. Budapeşte Metropolitan Üniversitesi tarafından, 2013 yılında Macaristan Hükümeti Ulusal Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Fonu destekleri ile gerçekleştirdiği “Balkan Refah ve Sağlık Turizmi
Araştırması” sonucunda elde edilen bilgilere göre Bulgaristan vatandaşlarının
sağlık algılamasının Balkanların en düşük seviyesinde oluğu ortaya çıkmıştır.
Bulgaristan vatandaşlarının büyük çoğunluğu iki işte birden çalışmakta,  
aidiyet duygularını gittikçe kaybetmekte ve hükümetlerine olan inançlarını
yitirmektedir. Ülkede ilaçlar gittikçe pahalılaşmakta, doğal ve bitkisel ilaç kullanımı artmaktadır.
2. ve 3. basamak tedavi hizmetlerine ulaşmak, Bulgar halkı için son
derece zordur. Hastaneler genellikle fiziki olarak eskidir ve teknolojik olarak
da çağın oldukça gerisindedir. Eski Sovyet döneminden kalma cihaz ve anlayışla sürdürdükleri sağlık hizmetleri, insan kaynakları açısından da oldukça sorunludur. Maaşları çok düşük olan doktorlar ellerindeki olanakların
iyi olmamasını da neden göstererek sorumluluk almaktan kaçınmaktadırlar.
Dolayısı ile bunun sonucu olarak pek çok hasta çareyi ya özel hastanelerde ya
da komşu ülkelerde aramaktadır.
Sofya’da bulunan 3 özel hastaneden biri olan Japon Tokuda Hastanesi, ülkemizdeki bir hastane grubuna satılmak üzere pazarlıklarını sürdür-  
mektedir. City Clinic ve SofiaMed hastanesi Sofya’da hizmet veren ancak yüksek fiyatları nedeni ile herkesin ulaşamadığı diğer iki özel hastanedir.
En çok övündükleri sağlık hizmetleri ülkenin çeşitli noktalarına
dağılmış olan 3.800 yatağı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleridir.
Genellikle termal kaynaklarla birlikte hizmet veren bu tesislerin, Türkiye’den
de pek çok müşterisi olduğunu, yılda onbinlerce hasta tedavi edildiği, bu kurumların teknolojik alt yapısının da oldukça iyi olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’deki 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce yapılan Bakanlıklar
arası görüşmeler, sağlık alanındaki ilişkilerin daha da iyiye gideceği konusunda Bulgar tarafını hayli umutlandırmıştır. Prof. Dr. İrfan Şencan ve Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürü ve SATURKK Genel Sekreteri   Yrd. Doç. Dr.
H.Ömer Tontuş, diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi burada da yakından
tanınmakta ve ismen zikredilmektedir. Tüm bu olumlu bakış açısına rağmen
somut bir gelişme olmaması Bulgar tarafında az da olsa hayal kırıklığı oluşturmuştur. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye’ye daha fazla hasta
gönderilebileceğini ancak bunun için iki ülke arasında bir anlaşma yapılması
gerektiğini dile getirmektedir. T.C. Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hü-
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kümeti arasında 1994 - 1996 dönemi için “Sağlık Alanında İş Birliği Protokolü” dışında sağlık alanında bir anlaşma bulunmamaktadır. Bulgaristan
Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yukarıda bahsedilen merkezler ile uygun fiyatlarla Türkiye pazarına girmek istediklerini açık bir şekilde ifade etmektedirler.
Bulgaristan’ı değerlendirirken yine konuya iki ayrı açıdan bakmamız
ve soydaşlarımızı ayrı tutmamız gerekmektedir. Bulgar çocukları ilkokuldan
başlayarak Türkiye’ye karşı önyargılı olarak yetiştirilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun otoritesi altında 500 yıl boyunca yaşayan Bulgarlar o günlerden kalma tutumlarını hala sürdürmektedir. Bu da tedavi seçenekleri
değerlendirilirken Türkiye’nin zorunlu haller dışında tercih edilmeyen bir ülke
olduğu sonucunu doğurmaktadır.
Bulgaristan’da bazı özel hastanelerimizin ofisleri ve münferit çalışan
birkaç şahıs bulunmaktadır. Kendi hedeflerini tutturan bu ofis ve kişiler
yaptıkları hizmet ve ticaretten de oldukça memnunlar. Ancak asıl konu Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın hastalık fonundan uçak ve konaklama parası
ile birlikte ödeme yaptığı hastaların ülkemize yönlendirilmesidir. 50.000.000
Euro’ya varan yıllık bütçeye daha fazla hasta sığdırmaya çalışan komisyon,
karar toplantılarını halka açık olarak yapmaktadır.
Üniversite ve devlet hastanelerinden ülke sınırları içerisinde tedavi
olamayacaklarına dair rapor alan birçok Bulgaristan vatandaşı   komisyona
başvurmakta ve burada kendilerine fiyat alabileceği hastanelerin listesi verilmektedir. Genellikle farklı ülkelerin özel hastanelerine ait olan bu hastane
listesinden hasta önce ülkeyi sonra da fiyat alacağı hastaneleri seçmektedir.
Alınan fiyat içerisinde uygun olanlara yönlendirilen hastaların refakatçi bedelleri de fondan ödenmektedir. Fondan yararlanmayan kişilerin, özel sağlık
sigortası yaptırma şansı da bulunmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, özel sigortalar, her ne kadar sınırlı
olsa da, yok değildir. Ne var ki bu özel sigorta şirketlerinin, rapor konusu
sağlık turizmine yönelik sigorta paketleri bulunmamaktadır. Bu tür kapsamı
karşılamaya en yakın sigorta türü, özel seyahat sigortasıdır. Özel seyahat si-        
gortası primleri, sigortalının yaşına, seyahat maksadına, sigortalanmak istediği toplam rakama ve seyahat edeceği ülkeye ve süreye göre değişmektedir.
Örneğin, 1 aylık süre için Türkiye’ye seyahat edecek 38 yaşına bir kişi, 50.000
Euro’ya kadar sigortalanabilir; sigorta primi, 35 BGN, yani yaklaşık 57,00 TL
olarak hesaplanır. 1 yıl kadar uzun süreli seyahat sigortaları için prim oranları, 550,00 TL’ye yaklaşmaktadır.
ÖNERİLER
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı kadarı ile
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ülkedeki ofisler yaptıkları reklam ve iletişim kurdukları doktorlar sayesinde
ihtiyacı olan hastaların kendi hastanelerinden teklif almasını sağlamaktadır.
Komisyon yetkilileri tekliflerin içerisinden en makul olanını seçmek zorunda
kalmaktadır. Üyeler, hastanın aciliyetinden bazılarına da başka alternatif olmadığından bazı çok yüksek fiyatlara razı olduklarını ifade etmektedirler.
Hem soydaşlarımızın hem de Bulgar vatandaşlarının ülkemize kolayca ve kısa sürede ulaşabileceklerini giriş kapısının da TR21 bölgesinde
oluğunu hepimiz biliyoruz. Özel hastanelere gelen Bulgar vatandaşlarının
sayısı daha önceki sayfalarda ilgili istatistiklerde verilmişti. Bu iller ve hastanelerin içerisinde TR21 hastanelerinin olmaması konuya ilişkin girişimlerin
henüz başlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Gerek Bulgaristan Sağlık
Bakanlığı ile kurulacak doğrudan temasla gerekse soydaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde açılacak ofislerle belli bir hasta sayısına ulaşmak mümkün
görünmektedir.
4.1.5 ROMANYA
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Romanya 14.000 Türk şirketinin 6.5 milyar Euro iş hacmi yarattığı Balkan’larda en çok ilişki içerisinde olduğumuz genç bir AB üyesidir ülkedir. Ortalama
maaşın 100-300 Euro olduğu bu büyük ülkede iş yeri kiraları 2.000-3.000
Euro, oturulabilir düzeydeki ev kiraları ise 700 Euro ve üzerindedir. Romanya’da   pek çok insan hayatını yokluk içerisinde sürdürmektedir. Ancak her
ülkede olduğu gibi Romanya’da da Avrupa standartlarının çok üzerinde hayat
süren bir kesim vardır. Sayıları hiç de küçümsenmeyecek düzeyde olan bu
kesimden yurt dışında tedavi olma ihtiyacı olan 10 kişiden 4’ü sağlık sorunlarını Türkiye’de çözmektedir. Hatta tedavileri kendi ülkelerinde yapılabilir
dahi olsa sağlık sorunları için araba kullanma mesafesinde olan Türkiye’ye
gitmektedirler. Özellikle Karadeniz kıyısında yaşayan Romenlerin bir ayakları
hep ülkemizdedir.
Ortopedi-Travmatoloji, Kadın Hastalıkları, KVC, Kanser Cerrahisi ve
Plastik Cerrahi işlemleri için Almanya ile birlikte en çok tercih edilen nokta
Türkiye’dir. Plastik Cerrahi için ise Bodrum, sunduğu tatil olanakları açısından en çok tercih edilen nokta haline gelmiştir. Ardından tüm işlemler için ilk
sırayı İstanbul’daki özel hastaneler almaktadır. Doğum dışında kadın sağlığına ilişkin hiçbir girişim için Romanya’daki sağlık hizmetleri yeterli değildir.
Serviks ya da rahim kanseri olan bir kadına neredeyse öldü gözü ile bakılan
Romanya’da, HPV oldukça yaygın olup kontrol altında tutulamadığından
kanser insidansını arttıran ne kadar önemli bir etken olduğu hepimizce ma-
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lumdur. Romanya onkoloji mortalitei en yüksek olan ülkelerden biridir. Genel
olarak Romanyalılar dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı kronik rahatsızlıklardan muzdariptir. Bu tür hastalıklar sürekli takip ve ilaç kullanımı isteyen hastalıklardır. Ancak ilaç fiyatları yüksek olduğundan Romenler doğal ve
bitkisel ilaçları tercih etmektedir.
Oysa Romanya, birden fazla yabancı dil bilen çok iyi hekimler yetiştirmiş bir ülkedir. Bunların büyük bir bölümü daha iyi maaş ve yaşam
koşullarına kavuşacaklarını düşündükleri diğer Avrupa ülkelerine gitmişlerse
de hala idealleri uğruna canla başla çalışan Romen doktorlar bulmak mümkündür. Ancak gerek fiziki olarak gerekse donanımsal olarak Romanya Devlet
Hastaneleri oldukça yıpranmış durumdadır. Bu da halkı öncelikle pek de iyi
durumda olmayan Romanya’daki özel hastanelere, sonra da yurt dışına yönlendirmiş durumdadır.
Romanya’da şu anda 163 tane özel hastane mevcuttur. Ancak bu özel
hastanelerin de devlet hastanelerinden pek farkı yoktur. Personelleri yeterli
olan bu hastanelerin fiziki yapıları, teknik donanımları ve organizasyonları
çağın gereklerine uymayacak kadar eskimiş durumdadır. Radyolojik Onkoloji ve Kemoterapi merkezleri yoktur. Tedaviler el yordamı ile düzenlenmektedir. Hükümet geçen sene bu açığın ve ihtiyacın farkına varmış ve 2.000.000         
Euro’luk tıbbi cihaz almıştır. Bu rakamın bu büyüklükteki bir ülke için
donanım açısından fazla bir şey kazandırmayacağını tahmin etmek hiç de zor
değildir.
Anadolu Sağlık Merkezi ve Acıbadem Sağlık Grubu burada çok iyi
tanınan iki hastane grubudur. Özellikle Acıbadem, ülkede ciddi bütçelerle
reklam ve tanıtım yapmaktadır. Medicana gibi diğer özel hastanelerimiz de
yavaş yavaş ofis açmaya ve ilişkilerini geliştirmeye başlamışlardır.
Romanya da diğer Balkan ülkelerine benzer bir şekilde yurt dışına tedavi için hasta yollamaktadır. Bu tür harcamaları karşılamak için oluşturdukları bir fon ve doktor raporlarından sonra hastanın hangi noktaya gideceğine
karar veren bir komisyon vardır. Bu komisyon ülke genelinde çok etkilidir
ve hastaları doğrudan nereye gönderileceğinin kararını vermektedir. Birçok
ülke bu komisyon üzerinde etkili olmaya ve hastaları kendi hastanelerine
yönlendirmeye çalışmaktadır. Hindistan hastanelerinin temsilcileri, oldukça
düşük fiyatlarla özellikle Türk hastanelerinin önünü kesmeye çalışmaktadır.
Romanya’dan gerek kamu gerekse özel kanallarla yurt dışına
çıkan hastaların yarattığı ekonomik büyüklüğün 700.000.000 Euro olduğu
düşünülmektedir. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamın içerisinden Türkiye’nin ancak 35.000.000 Euro’luk bir pay alabildiği görüşü dile getirilmiştir.
Yılda neredeyse 350.000 Euro’luk bir bütçeyi sadece reklama ayıran bir Türk
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hastanesi bölgede çok etkili olmasına rağmen, izlediği fiyat politikası ile eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumdadır. Marmara Nükleer Tıbbın bölgede açtığı
Neo Hastanesi oldukça rağbet görmekte ve artık tedaviler için sıra vermeye
başlamış durumdadır. Bu konuda da Türkiye’ye talep çok yoğundur ancak
mevcut fiyatlar Romanyalıların ödeme gücünü aştığından, maalesef hastalar
kaderlerine terk edilmektedir.
Second Opinion ve Romen turizm şirketleri hastalar üzerinde çok
etkili durumda ve ciddi komisyonlarla hasta yönlendirmesi yapmaktadır.
Ülkenin zengin kısmının tedavi için daha çok yurtdışına gittiği ve bunların da
nüfusun %20’si olduğu, bu %20’nin de ancak %20-30’unun Türkiye’ye geldiği, diğerlerinin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini tercih ettiği
düşünülmektedir.
ÖNERİLER
Romenlerin 1-2 hastane hariç Türkiye’deki tedavi olanaklarının ve çeşitliliğinin farkında olmadıkları bir gerçektir. Özel hastanelerimizden fiyat alan ancak
çok pahalı olduğu gerekçesi ile Yunanistan ve Hindistan hastanelerine yönelen
bu hastaların, üniversite ve kamu hastanelerimize yönlendirilebilmesi için iyi
bir organizasyonun kurulması gerekmektedir. En büyük “kadın hastalıkları
doğum ve çocuk hastanesi” olarak gösterilen Marikuri hastanesinin durumu
içler acısıdır. Yoğun bakım ve steril alanları bile fiziken bitmiş durumdadır.
TİKA bu hastaneye yaklaşık 2.000.000 Euro’luk bir katkı sağlamaya hazırlanmaktadır. Bu eksiklikler ise bizim nerelere daha fazla yoğunlaşmamız gerektiği konusunda ciddi ipuçları taşımaktadır.
Soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Mecidiye bölgesindeki hastanenin yenilenmesi işini AB fonundan alan müteahhit iflas ettiği için hastane
inşaatı durmuş ve hastane hizmet verememektedir. Romanya kanunlarına
göre bir süre hizmet veremeyen hastaneler ise kapatılmaktadır. 6 - 7 milyon
Euro’luk bütçe nedeni ile soydaşlarımız sağlık hizmeti alamama tehlikesi ile
karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu durum, bölgeden ülkemize uluslararası
hasta akışının da en önemli nedenlerinden birisidir.
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4.2 GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
4.2.1 Fiziki Yapı
TR21 bölgesindeki kamu hastaneleri, son dönemde yenilenmiş ve yenilenmektedir. Yapımı biten ve hizmete giren devlet hastaneleri, fiziki yapı olarak sağlık
turizmine uygun hale gelmişlerdir. Yapımı süren hastaneler de, bitirildiğinde
aynı niteliğe kavuşacaklardır. Her hâlükârda hastanelerde sağlık turizmi için
ayrı bölgeler düşünülmemiş ve oluşturulmamıştır.
Yapılması gereken, birçok özel hastanenin yaptığı gibi, uluslararası
hastalara yönelik özel salonlar ve ilk muayene odaları oluşturmaktır. Bu
salonlarda, dil bilen görevliler, ihtiyacı karşılayacak kadar oturma grupları,
hedef alınan ülkelere ait yayınları da kapsayan TV yayın sistemleri, yine hedef
alınan ülkelerin dillerinde basılı yayınlar, internet hizmeti, su ve çay-kahve
ikramı gibi hizmetlerin yer alması gerekmektedir.
Eğer işlemlerin tamamı aynı çatı altında bitirilemiyor ise (örneğin, bir
tetkik veya görüntüleme için hastanın üniversite hastanesine gönderilmesi
gerekiyor ise), hastanın konforlu transferini sağlayacak donanımlı özel bir
aracın bulunması gerekmektedir. Bina içerisinde bu hastaların dinî vecibelerini yerine getirebilecekleri bir bölümün de yer alması önemlidir.
Ayrıca yatan hastaların ve refakatçıların beslenme ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri, damak tatlarına ve hastalıklarının diyetlerine uygun yemeklerin yapılabileceği bir alanın oluşturulması ve gerekli personelin istihdam edilmesi de hizmet kalitesini arttıracaktır.
4.2.2 İnsan Kaynakları
Sağlık turizminin en önemli unsurlarından ilki fiziki yapı ve teknik donanım
ise, ikncisi de insan kaynaklarıdır. Uluslararası hasta bakacak hekimlerin ve
onlara destek olacak personelin mental olarak böyle bir hizmeti vermeye hazır
ve donanımlı olması gerekmektedir. Bu da ancak hizmet içi eğitimin sağlık
turizmi ile ilişkilendirilmesi ve verilecek hizmetin ulusal ve uluslararası çapta
ne kadar önemli olduğu anlatılması ile mümkündür.
Şurası unutulmamalıdır ki, hastaya bilgisayar başında yazılan bir
e-postadan hastanın kapıda karşılanmasına, muayenesine, operasyonuna ve
uğurlanmasına kadar geçen süre içerisindeki her adım çok önemlidir. Personelin sadece yabancı dil bilmesi sağlık turizmi alanında çalışması için yeterli olmamaktadır. Personelin, hastanın geldiği noktadaki alışkanlıklarını,
beklentilerini, taleplerini, hatta korku ve tereddütlerini bile iyi bilmesi ve buna
göre hastayı doğru yönlendirmesi gerekmektedir.
Örneğin ödemelerin tek seferde ve tek bir noktada yapılması sağlanmalı, her tetkik ve muayene için hasta ve/veya yakınları bankodan bankoya  
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koşturulmamalıdır. Hazırlanacak proforma faturalarda hata olmamalı, ilgili
personel bu konuda bilgilendirilmeli, hastane bölümleri arasındaki iletişimde
kopukluk olmamalıdır. Mümkünse, hizmet verecek hastaneler için uluslararası akreditasyon için başvuru yapılmalı, akreditasyon için elverişli koşullar
sağlanmalıdır.
4.2.3 Fiyatlandırma Politikası
Bilindiği gibi, sağlık turizmindeki en önemli nokta, işlemlerin doğru fiyatlandırılması ve hastalara net bir şekilde iletilip çok büyük komplikasyonlar
dışında ek işlem ücretinin alınmamasıdır. Özellikle Balkanların ihtiyacı olan
dallarda oluşturulacak paket fiyatları ve bu paket fiyatlarının ilgili noktalara
gönderilerek yapılacak anlaşmalar ve bu anlaşmalara olan sadakat, hasta
sayısının arttırılması bakımından son derece önemlidir.
Her ne kadar her vaka kendi içerisinde ayrı ayrı fiyatlandırılacak olsa
da, başlangıçta yapılacak bu anlaşmaların doğru fiyatlarla oluşturulması ve
hedef kitlenin doğru seçilmesi, özellikle İstanbul’a gidemeyen ama Türkiye’de
tedavi olmak isteyen hastaların TR21 bölgesine çekilmesini sağlayacaktır.
Hastanelerin tıbbi tedaviler için tespit ettiği paket fiyatları, hedef Balkan ülkelerinin Sağlık Bakanlıkları ile yapılacak anlaşmalar için önemli bir
baz oluşturacak olsa da, Bakanlıkları ile anlaşma yapılamayan ülkelerden
ve münferit olarak gelecek hastalar için ek bir çalışma daha yapılması ge-             
rekecektir. Münferit hasta fiyat paketlerinin içerisine, tıbbi hizmetler dışında konaklama, transfer ve ihtiyaç duyabilecekleri diğer hizmetler de dahil
edilmelidir.
Tıbbi hizmetlerin fiyatlandırması yapılırken, sadece Türkiye’deki özel
hastanelerin aynı tedaviler için istedikleri fiyatlar baz alınarak değil, fiyat verilen ülkenin ekonomik durumu ve rakip ülkelerin fiyatlandırma politikası
dikkate alınarak yapılmalıdır. Uluslararası hasta piyasasında çok pahalı fiyatın hastayı kaçırdığı gibi, çok ucuz fiyatın da hastayı kaçırdığı bir gerçektir.
4.2.4 Tanıtım Faaliyetleri
TR21 Bölgesinin, sağlık turizmi ile ilgili bir destinasyon haline gelebilmesi sadece kendi alt yapısını ve hizmet kalitesini yükseltmek ile mümkün değildir.
TR21 bölgesi için yaptığımız bu hazırlığın diğer ülkeler tarafından bilinmesi
ve ihtiyacı olan kişilerin verdiğimiz mesajı doğru algılanması gerekmektedir.
Bunun için sırasıyla yapılması gerekenler şunlardır:
1. TR21 bölgesi içerisinde hangi branşların hangi noktalarda hangi hekimler
tarafından daha başarılı şekilde icra edildiği bir veri tabanı şekline getirilmeli
ve bu bilgiler sayesinde söz konusu noktaların çeşitli mecralarda tanıtımı ya-
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yapılmalıdır.
2. TR21 bölgesinin sağlık hizmetleri ve sağlık turizmine ilişkin bir webportalı hazırlanmalıdır. Burada hastaneler, tedaviler, hekimler tanıtılmalı, hangi
tetkiklerin yapıldığı ve hangi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı listelenmelidir. Portal, ortalama fiyat aralıklarını içermeli, TR21 kentlerinin konaklama, ulaşım ve az da olsa turistik özelliklerinden bahsetmelidir. Hastalar, bu
portal üzerinden kendi tetkik ve görüntülerini gönderebilmeli, fiyat ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi alabilmelidir. Bir başka deyişle, portal doğru bir
ekip tarafından yönetilmelidir. Söz konusu portalın hedef Balkan ülkelerinin
dillerinde hazırlanmış olması ve mutlaka yan websayfaları ve Google Adwords
aracılığı ile desteklenmeli, arama motorlarında üst sıralara getirilmelidir.
3. Balkanlarda Türkçe yayın yapan yerel radyolar ile ülke dilinde yayın yapan
yerel radyolar ile anlaşmalar yapılmalı ve TR21 bölgesinin, uygun fiyatlı ve
Balkanlar için mükemmel bir sağlık bölgesi olduğu dinleyenleri ikna etmelidir.
Bütçe bulunabildiği takdirde benzer bir şekilde bölgede çok seyredilen Türk
dizilerinin arasına kısa tanıtım reklamları yerleştirilmelidir.
4. Kapıkule ve diğer sınır kapılarının TR21 bölgesinin sağlık hizmetlerini
tanıtmak için önemli birer nokta olduğunu unutmamak gerekir. Bu tanıtım
sınır geçiş bölgesinde başlamalı ve TR21 bölgesi karayollarında billboardlar
ile devam etmelidir. Özellikle bayram ve yaz dönemlerinde artan yoğun trafikten kaynaklanan uzun bekleme sürelerinden faydalanarak birçok dilde hazırlanan broşürler araçlara dağıtılabilir. Aynı zamanda sınır kapılarında renkli
ve çarpıcı görüntüler ile giydirilmiş konteynırlar irtibat noktası olarak kullanılabilir.
5. Hedef Balkan ülkelerinden Türkiye’ye her gün çok sayıda otobüs hareket
etmekte, bu otobüslerle yaklaşık 4-5000 kişi ülkemize giriş yapmaktadır. Söz
konusu hatlarda çalışan otobüs şirketleri ile anlaşma yapılabilir ve hareket
ettikleri noktada, koltuklara broşür ve reklam konulabilir.
4.2.5 Destek Hizmetleri
Hastaların transferlerini daha kolay sağlayabilmek için alternatif çözümler
üretilmeli. Hastanın ve refakatçısının kendi memleketinden hareket ettiği andan hastaneye ulaşmasına kadar olan sürecin rahat geçmesi sağlanmalıdır.
Yoğun bakım ve büyük cerrahi girişimler gerektirmeyen hasta ve refakatçıları için geldikleri şehri tanıyabilecekleri, Türk kültürünü yakından
görebilecekleri noktalar ile anlaşmalar ve düzenlemeler yapılmalı ve bilgilendirme sağlanmalıdır. Özellikle meslek odaları ve ticaret odaları vasıtasıyla hizmet sunucularına (otel, restoran, eğlence mekanları, taksi-dolmuş vb.),
uluslararası hasta ve refakatçılarının kentlerine ne kadar hassas bir durumda
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geldikleri anlatılarak, yardımcı olunması istenmeli ve fiyat/kalite dengesi
gözetilerek, müşteri lehine kullanılmalıdır. Yurtdışı destek faaliyetleri açısından hedef ülkelerde TR21 bölgesini temsil eden ofisler açılmalı, bu ofislerde
zaman zaman hekim bulundurulmalı ve hastaların başvuruları hızlıca değerlendirilmelidir.
4.2.6 Aracı Kurum İlişkileri
Sağlık turizminde hedef hastane ve sağlık hizmeti veren diğer kurumların
hastanın lojistik beklentilerine karışmaması, sadece kendi işini yapması ve
söz konusu hizmetlerin aracı kurumlar tarafından sağlanmasıdır. Bu bağlamda kurumsal yapılar ile çalışmak, insan değerine önem veren ve sağlık hizmetlerini önde tutan kurumlar ile anlaşmalar yaparak hasta ilişkilerini daha iyi
yönetmek mümkündür. Hedef ülkelerdeki beklentileri araştırarak aracı kurumların bu beklentileri karşılayacak şekilde desteklenmesi, bölgedeki sağlık
turizmini canlandıracaktır.
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4.3. İKİLİ ANLAŞMALAR
Rapor hedefi olan Balkan ülkelerinin hükümetleri ile Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti arasında farklı tarihlerde ve içeriklerde ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, ilgili ülkeler ile yapılan sağlık turizmi hareketleri için
temel oluşturmaktadır. Hedef ülkeleri ile ileride yapılacak anlaşmaların, bu
ikili anlaşmaların hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle
aşağıda yer alan anlaşmaların dikkatle incelenmesi önerilmektedir.
4.3.1 Yunanistan
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır, ülkeleri arasında, sağlık alanında
işbirliğini geliştirmeye olan isteklerini ifadeyle,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık
alanında aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğini teşvik edeceklerdir:
- Sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesi (Talaseminin önlenmesi v.b.)
- Temel sağlık hizmetleri
- Organizasyon, yönetim ve sağlık ekonomisi
- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
- Acil sağlık hizmetleri
- Tıbbi biyoteknoloji
- İlaçlar ve narkotik
- Organ ve doku nakli
- Çevre sağlığı
- Acil durumlar için stratejik sağlık planlaması (olağanüstü hava koşulları,
doğal afetler, v.b.)
- Sosyal dayanışma konuları.
Spesifik işbirliği alanları, iki tarafında ilgisine bağlı olarak karşılıklı onayları
doğrultusunda belirlenecektir.
MADDE 2
Taraflar sağlık alanında, karşılıklı mutabakat ile aşağıdaki yöntemlerle işbirliği
yapacaklardır:
a) Bilgi değişimi,
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b) Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü artırma ve danışmanlık amacıyla uzman
değişimi,
c) İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların
sağlanması,
d) Sağlık alanında karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği.
MADDE 3
Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası katılımın olacağı kongreler ve sempozyumlar hakkında bilgi
değişiminde bulunacaklardır ve bu tür etkinliklerde, taraflardan birinin talebi
halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.
MADDE 4
Taraflar, spesifik hususları düzenlemek için gerekli teknik ve ekonomik koşulları belirleyecek İşbirliği Planlarını hazırlayacak ve imzalayacaktır.
MADDE 5
İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin
kısa süreli ziyaretlerinde; farklı şekilde mutabık kalınmadığı takdirde, gerekli
koşullar aşağıdaki gibidir:
a) Gönderen taraf ev sahibi ülkeye gidiş-dönüş bilet ücretini ödeyecektir.
b) Evsahibi ülke tüm iaşe ve ibate ile ilgili masrafları karşılayacaktır. Bu süre
iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 6
İşbu Anlaşma’nın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve
Yunanistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevlendirile-  
ceklerdir.
MADDE 7
İşbu Anlaşma, tarafların iç hukuklarında geçerli olan usul ve kurallara göre
onaylanacaktır. İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan
nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır. Akit Taraflardan biri,
yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini
yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler
için yenilenmiş olacaktır. İşbu Anlaşma, Atina’da, 28 Eylül 2005 tarihinde,
Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde ikişer örnek olarak ve bütün metinler
eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmış olup tereddüt halinde İngilizce metin
esas kabul edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Prof.Dr.Recep Akdağ
Sağlık Bakanı

Yunanistan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Nikitas Kaklamanis
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
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4.3.2 Kosova
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA
GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV
YA-PAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA
SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ve Kosova
Geçici Özyönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Hareket eden Birleşmiş
Milletler Kosova Geçici Yönetimi (UNMIK) (bundan sonra “Taraflar” olarak
geçecektir) arasındadır.
UNMIK’in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı
ile Kosova’da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,
UNMIK’in önceliklerinden birinin, Kosova’nın sağlık hizmeti sistemini restore
etmek, klinik hizmetlerin standartlarını iyileştirmek ve sağlık çalışanlarının
kapasitelerini oluşturmak suretiyle tüm Kosova halkına sürdürülebilir sağlık
hizmeti sağlamak olduğunu,
UNMIK’in şu andaki Sağlık Bakanlığı’nın selefi yoluyla bağışçı hükümetler ve
ilgili uluslararası kuruluşların desteğiyle, sağlık hizmeti kurumlarını rehabilite ettiğini ve Kosova halkına sağlık hizmeti sağladığını,
Kosova’da sağlık hizmetinin daha fazla gelişmesine ilişkin sorumluluğun
Kosova’daki Geçici Özyönetim Kurumlarının İdari Birimine dair No.2000/19
sayılı Yönetmelik ve buna ilişkin No.2002/5 sayılı Ek Yönetmelik uyarınca
Sağlık Bakanlığında olduğunu,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık sektörüne devamlı katkı yoluyla Kosova’da sağlık hizmetini desteklemeye istekli olduğunu bilerek,
Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır;
Madde 1
Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık
ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği alanları her iki
tarafın çıkarları dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.
Madde 2
Taraflar, bağışıklama faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, yan etkileri ve
bağışıklamada kullanılan tıbbi malzemelerin imhası vb. konularda işbirliği
yapacaklardır.
Madde 3
Taraflar, üreme sağlığı, adolesan sağlığı, neonatal resusitasyonu ve çocukluk
çağı hastalıklarına bütüncül yaklaşım konularında işbirliği yapacaklardır.
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Madde 4
Taraflar karşılıklı muvafakat ile belirlenen alanlarda aşağıdaki yöntemlerle
işbirliği yapacaklardır:
a) Bilgi değişimi.
b) Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü artırma ve danışma hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere uzman ve sağlık personeli değişimi.
c) İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların
sağlanması.
d) Tıp ve halk sağlığı alanlarında karşılıklı olarak kabul edilecek diğer şekillerde işbirliği.
Madde 5
Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası katılımın olacağı kongreler ve sempozyumlar hakkında bilgi
değişiminde bulunacaktır ve bu tür etkinliklerde, taraflarından birinin talebi
halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.
Madde 6
Taraflar ilaç ve eczacılık alanında işbirliği yapacaklardır.
Madde 7
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Priştine’deki bir hastanede Radyoterapi ve Kardiyovasküler Cerrahi Üniteleri kurulması için teknik danışmanlık
desteği sağlayacaktır.
Madde 8
Tarafların, resmi tedavi kurumları işbu Anlaşma’nın genel hükümlerine sadık
kalmak kaydıyla ticari esaslara dayalı olarak ve aralarında yapacakları ikili
Protokoller çerçevesinde tedavi etmek üzere hasta teatisinde bulunabilirler.
Madde 9
İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin
olası ziyaretlerinde karşılıklı ve ihtiyaçlar doğrultusunda;
a) Gönderen taraf karşı ülkeye gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke ziyaretin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olduğu takdirde)
ülke içi yolculuk giderlerini karşılayacaktır. Bu süre 2 haftayı geçmeyecektir.
Sözkonusu uzmanların ve diğer personelin ziyaretlerine ilişkin ayrıntılar (sayı,
süre vb.) tarafların ihtiyaçları dikkate alınarak karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.
Madde 10
İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve
uygulama programlarında belirlenecektir.
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Madde 11
Mevcut Anlaşma, tarafların tam yetkili temsilcilerinin imzasını ve Türkiye’de
iç onay mekanizmalarının tamamlanmasını müteakiben yürürlüğe girecek ve
5 yıllık bir dönem için geçerli olacaktır.
Bu Anlaşma, Taraflardan birinin Anlaşma’yı sona erdirme niyetini altı ay
önceden diplomatik yollarla yazılı olarak bildirmesiyle sona erecektir.
Taraflar, mevcut Anlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık ya
da hak iddia etme durumunu doğrudan müzakereler aracılığıyla dostça çözeceklerdir.
Anlaşma’da mevcut veya Anlaşma ile ilgili olan hiçbir şey, BM/UNMIK’in ayrıcalık ve muafiyetlerden herhangi birinden feragat edilmesi anlamına gelmez.
Bu Anlaşma ile ilgili yazılı mutabakatla bildirimde bulunulabilir ya da değiştirilebilir.
Bu Anlaşma, Priştine’de, 18 Aralık 2003 tarihinde, Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde ikişer örnek olarak ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak
üzere imzalanmış olup tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

UNMIK

Hükümeti Adına

Kosova Geçici Özyönetim
Kurumları adına

Prof.Dr.Recep Akdağ

imza eden

Sağlık Bakanı
Francesco Bastagli
BMGS Özel Temsilcisi
Yardımcısı
Paraf eden
Dr. Resmiye Mumcu
Sağlık Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti (bundan
sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır),
İki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğini geliştirme arzusunun rehberliğinde,
Bu işbirliğinin halklarının sağlığının gelişmesine katkıda bulanacağına inanarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine ve karşılıklı fayda temeline dayalı
olarak, sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel
işbirliği a- lanları her iki tarafın çıkarları dikkate alınarak, karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.
MADDE 2
Taraflar, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında karşılıklı mutabakat ile aşağıdaki
yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:
a) Bilgi değişimi.
b) Delegelerin ve sağlık uzmanlarının değişimi.
c) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek konferanslara ve bilimsel toplantılara uzmanların katılımının teşvik edilmesi.
d) Sağlık ve tıp bilimleri alanlarında karşılıklı mutabakat ile belirlenecek diğer
şekillerde işbirliği.
MADDE 3
Taraflar aralarındaki işbirliği faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek üzere
bir Ortak Çalışma Komitesi kuracaklardır. Bu Komite yılda bir kez dönüşümlü
olarak toplanacaktır.
MADDE 4
İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzman ve diğer personellerinin
ziyaretlerinde:
a) Gönderen taraf gidiş-dönüş seyahat masraflarını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır.
Bu ziyaretlerin süresi 1-2 aydan fazla olmayacaktır.
MADDE 5
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı her yıl, Kosova hastanelerinde tedavisi
yapılamayan Kosova’dan 100 hastanın tedavisini ücretsiz olarak sağlayacaktır.
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Gönderilen hastaların seçimi, Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı üzerine
gerçekleşecektir.
Hastaların gidiş-dönüş yol ücretleri Kosova Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır.
MADDE 6
İşbu Anlaşma’nın yürütülmesini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı sağlayacaklardır.
İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları, Ta-      
raflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak Eylem Planları ve Uygulama Programları ile belirlenecektir.
MADDE 7
İşbu Anlaşma Akit Taraflarca, Tarafların iç usul ve mevzuatlarına uygun
olarak onaylanacaktır.
İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile
bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş
yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.
Akit taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona
erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında
birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.
İşbu Anlaşma, Ankara’da, 8 Eylül 2009 tarihinde, Türkçe, Arnavutça, Sırpça
ve İngilizce dillerinde iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere  imzalanmıştır. Tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul
alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Kosova Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Dr. Alush A. GASHI

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı
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4.3.3 Makedonya
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE
DAİR ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır, İki ülke arasında, sağlık ve tıp
bilimleri alanlarında işbirliğini geliştirme arzusunun rehberliğinde,
Bu işbirliğinin halklarının sağlığının gelişmesine katkıda bulanacağına inanarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Madde 1
Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı ve karşılıklı fayda temeline uygun olarak,
sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği
alanları, iki tarafın
menfaatleri; dikkate alınarak, ‘karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.
Madde 2
Taraflar aşağıdaki öncelik alanlarında işbirliğini teşvik edecektir:
a) sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
b) tıbbi hizmetler
c) sağlık idaresi
d) sağlığın teşviki ve kronik bulaşıcı olmayan, hastalıkların önlenmesi
e) gıda temizliği kontrolü, nüfusun sağlığını etkileyen çevresel faktörler
f) bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik kontrolü ve parazitik hastalıklar
Yukarıda anılan alanlarda işbirliği, diğer karşılıklı ilgi alanlarını dışarıda
bırakmamaktadır.
Madde 3
Taraflar, karşılıklı mutabakat ile belirlenen sağlık ve tıp bilimleri alanlarında
aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:
a) Bilgi değişimi
b) Heyet ve sağlık personeli değişimi
c) İlgili kuruluşlar arasında doğrudan temasın sağlanması
d) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek konferans ve bilimsel topl uzmanların katılımının teşvik edilmesi
e) Sağlık ve tıp bilimleri alanları karşılıklı mutabakat ile belirlenecek şekillerde
işbirliği.
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Madde 4
İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin
olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
Madde 5
İşbu Anlaşma’nın yürütülmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve
Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir.
İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve koşulları, ta-    
raflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak Eylem Planları ve Uygulama Programları ile belirlenecektir.
Madde 6
Taraflar, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 Mart 1995
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Makedonya Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair 1995-1998 Dönemi
için Anlaşma”nın sona ermesi ve adı geçen Anlaşma’nın yerine geçmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde 7
İşbu Anlaşma, tarafların birbirlerine anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken iç hukuk düzenlemelerinin tamamlandığını bildiren son notayı diplomatik
kanallardan ilettiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve beş yıllık bir süre
için yürürlükte kalacaktır.
Akit Taraflardan biri, diğer tarafa yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce,
Anlaşma’yı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma
her defasında benzer süreler için yenilenmiş olacaktır.
İşbu Anlaşma Üsküp’te, 8 Kasım 2007 tarihinde, Türkçe, Makedonca, İngilizce iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak
üzere imzalanmıştır. Tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

Prof. Dr. Recep Akdağ

Dr. Imer Selmani

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA PERFORMANSA DAYALI
ÖDEME SİSTEMİ VE HASTANE KALİTE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE
İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, Makedonya’da performansa dayalı ödeme sisteminin ve hastane kalite değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapacaklardır.
MADDE 2
Türk Tarafınca Makedonya’da uygulanmaya başlanacak olan Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’nin uygulama öncesi kontrolü ve uygulamanın
başlangıç döneminde çıkabilecek sorunlara ilişkin Makedonya Tarafına teknik
destek verilecektir.
MADDE 3
Taraflar, Tanı-İlişkili Gruplar (DRG) ile Performansa Dayalı Ek Ödeme
Sistemi’nin Makedonya Sağlık Sistemi ile uyumlaştırılması çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştireceklerdir.
MADDE 4
Türk Tarafı, Türkiye’de sağlık alanında uygulanmakta olan Kurumsal Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme uygulamaları konusunda Makedon Tarafına bilgi ve deneyimlerini aktaracaktır.
MADDE 5
Taraflar Hastane Kalite Değerlendirme Kriterleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda işbirliği yapacaklardır:
- Hizmet kalite standartlarının tanıtımı
- Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili çalışmalar
- Hastanelerde hizmet kalite standartları ve hasta güvenliği değerlendirme
ekiplerinin yetiştirilmesi için eğitimler verilmesi
- Makedonya Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kalite değerlendirme pilot
uygulaması için teknik destek sağlaması
- Makedonya’da sağlık hizmeti kullanıcı memnuniyeti değerlendirme araçlarının uyarlanması için teknik destek sağlaması.
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MADDE 6
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 7
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İLAÇLARIN RUHSATLAN-    
DIRILMASI VE FİYATLANDIRILMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
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MADDE 1
Taraflar, ilaçların ruhsatlandırılması, fiyatlandırılması ve farmakoekonomik
değerlendirme konularında karşılıklı mutabakat ile aşağıdaki yöntemlerle
işbirliği yapacaklardır:
a) Bilgi değişimi.
b) İlaç ve eczacılık alanında uzman ve heyet değişimi.
c) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek konferanslara ve bilimsel toplantılara ilgili uzmanların katılımının teşviki.
d) İlaç ve eczacılık alanlarında karşılıklı mutabakat ile belirlenecek diğer
konularda farklı şekillerde işbirliği.
MADDE 2
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 3
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, Makedonya’da Aile Hekimliği sisteminin kurulması ve uygulanması
amacıyla işbirliği yapacaklardır.
MADDE 2
Bu amaçla Taraflar, Aile Hekimliği alanında karşılıklı bilgi ve deneyim değişiminde bulunacaklardır. Ayrıca, karşılıklı sağlık personeli değişimi ve eğitimi
gerçekleştireceklerdir.
MADDE 3
Türk Tarafı, Makedonya’da Aile Hekimliği sistemin kurulması ve uygulanması
amacıyla aşağıdaki hususlarda teknik destek sağlayacaktır.
- Bilgi işlem altyapısının oluşturulması
- Halk sağlığı uygulamaları
- Toplum sağlığı merkezi yapılanması
- Sağlık reformlarının topluma anlatılması ve halk desteği ile katılımının temini için izlenecek strateji ve uygulamalar
- Mevzuat çalışmaları
- İzleme ve değerlendirme çalışmaları.
MADDE 4
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk gi-  
derlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 5
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
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Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA TIBBI HİZMETLERİN
TEMİNİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, hizmet alımları mevzuatı ve uygulamaları hususunda karşılıklı mutabakat ile
aşağıdaki konularda işbirliği yapacaklardır:
a) Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan hizmetlerin, diğer kamu sağlık
hizmeti sunucularından temin edilme uygulamaları ve mevzuatı
b) Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan hizmetlerin özel sektörden temin edilme uygulamaları ve mevzuatı
c) Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan hizmetlerin alımlarında standartların belirlenmesi.
MADDE 2
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
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b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 3
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA ACİL HASTA TAŞIMA VE
KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, acil hasta taşıma ve kriz yönetiminin geliştirilmesi amacıyla işbirliği
yapacaklardır.
MADDE 2
Taraflar, hastane öncesi acil hizmetlerin kurulması, çalıştırılması ve geliştirilmesine yönelik teknik işbirliği (danışmanlık, görüş alışverişi, karşılıklı ziyaretler) yapılması hususunda mutabık kalmışlardır.
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MADDE 3
Türk Tarafı Makedonya’nın afetlerde görev yapacak sağlık personeline yönelik
Medikal Kurtarma Eğitimleri verecektir.
MADDE 4
Türk Tarafı, Makedon acil sağlık hizmetleri personeline yönelik olarak Türkiye
ve Makedonya’da Acil Hekimliği Sertifikasyon Programı eğitimleri düzenleyebilecektir. Bu eğitimler aşağıdaki kursları içerecektir:
a) Temel Modül
b) Travma Resüsitasyon
c) Erişkin İleri Yaşam Desteği
d) Çocuk İleri Yaşam Desteği
MADDE 5
Ayrıca Türk Tarafı, Makedon tarafının talep etmesi halinde aşağıdaki alanlarda da eğitim ve kurslar düzenleyebilecektir:
a) Kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı tıbbi korunma kursu
b) Hastane Afet Planı eğitimi
c) İlkyardım bilincinin arttırılması için ilkyardım eğitimleri
MADDE 6
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 7
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.

151

Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA KARDEŞ HASTANELER
BELİRLENMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, sağlık ve tıpla ilgili olarak karşılıklı mutabakatla belirlenecek alanlarda sağlık personelinin kısa süreli eğitimi için işbirliği yapacaklardır.
MADDE 2
Taraflar, Sağlık Bakanlıklarına bağlı hastaneler arasında Kardeş Hastane
uygulamasını teşvik edeceklerdir.
MADDE 3
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 4
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
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eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MAKEDONYA
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ VE
SAĞLIK ENFORMASYONU ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 20 Mart 1995 tarihli ve 8 Kasım
2007 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”lara dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, iki ülke arasında sağlık istatistikleri ve sağlık enformasyonu alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği yapacaklardır.
MADDE 2
Taraflar, sağlık istatistikleri alanında karşılıklı mutabakat ile aşağıdaki konularda işbirliği yapacaklardır:
a) Uluslararası boyutta veri toplamanın harmonizasyonu ve geliştirilmesi
b) Mortalite ve morbidite istatistikleri
c) Sağlık istihdam istatistikleri
d) Sağlık istatistiklerinde kalite ve veri güvenliği
e) Sağlık istatistiklerinde ulusal ihtiyaçların belirlenmesi ve uluslararası standartlara uyum çalışmaları
MADDE 3
Taraflar, sağlık enformasyonu alanında karşılıklı mutabakat ile aşağıdaki
konularda işbirliği yapacaklardır:
a) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
b) Doktor Bilgi Bankası uygulaması
c) E-Eğitim
d) Hasta Hakları Bilgi Sistemi
e) Yeşil Kart Bilgi Sistemi
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f) İhale Bilgi Sistemi
g) İhale İlanları Yayın Portalı
i) Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi
j) İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi
k) Karar Destek Sistemi
l) Özel Poliklinik Bilgi Formları Uygulamaları
m) Özürlüler Veri Bankası
n) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu Uygulaması
o) Tele-Tıp
p) Birinci ve İkinci Basamak Performans Takip Sistemleri
r) Ulusal Organ Bekleme Listesi
s) Ürün Güvenliği Şikâyet İhbar Formu Uygulaması
ş) Sağlık-Net uygulamaları
t) Sağlıkta bilgi güvenliği
u) Sağlık bilgi sistemlerinde standartlar
MADDE 4
İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer
personelinin olası ziyaretlerinde;
a) Gönderen taraf, evsahibi ülkeye gidiş-dönüş seyahat masrafını karşılayacaktır.
b) Evsahibi ülke, ziyaretçinin iaşe ve ibate giderleri ile ülke içi yolculuk giderlerini (gerekli olduğu takdirde) karşılayacaktır. Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.
MADDE 5
İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal
prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Çalışma Protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.
İşbu Çalışma Protokolü Üsküp’te, 5 Temmuz 2010 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler
eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin
esas alınacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti

Makedonya Cumhuriyeti

Sağlık Bakanlığı Adına

Sağlık Bakanlığı Adına

Prof.Dr. Nihat Tosun

Dr. Zoran Stojanovski

Müsteşar

Devlet Sekreteri
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4.3.4 Bulgaristan
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA 1994-1996 DÖNEMİ İÇİN SAĞLIK ALANINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti , İki ülke halkının sağlık durumunun
ortak çabalarla geliştirilmesinin gerekliliğine ve ikili ilişkilerde sağlığın önemine
inanarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün temel prensipleri ve “2000 Yılında Herkes
İçin Sağlık” hedefleri dikkate alındığında, iki ülkenin sağlık alanında geliştireceği yakın ilişkilerin Balkan ve Karadeniz Ülkeleri arasındaki dayanışma
ruhunu da kuvvetlendirerek işbirliğini teşvik edeceğinden emin olarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Madde 1
Taraflar, sağlık alanındaki ve tıbbi bilimlerdeki işbirliğini geliştirecek, derinleştirecek ve tecrübe alışverişinde bulunacaklardır.
Madde 2
Taraflar, aşağıdaki alanlarda bilimsel ve teknolojik işbirliğini teşvik edeceklerdir:
-Ana sağlığı, çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında bilgi ve deneyim
alışverişi ile bu alanlarda sağlık personelinin hizmet içi eğitimi ve eğitim materyali geliştirilmesi konularında işbirliği,
-Farmasötik ürünlerin tesciline ilişkin mevzuat ile ilaç ve kozmetikler hakkında bilgi alışverişi,
-Narkotik ve psikotrop ilaçların tüketimi ve kontrolü konusunda bilgi ve
deneyim alışverişi,
-Gıda kontrolü ile ilgili hukuki düzenlemelerde, AT standartlarına uygun
imalat ve kalite kontrolünde bilgi ve deneyim alışverişi,
-Toksikoloji, Onkoloji, Stomatoloji, Bulaşıcı Hastalıklar, Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi, Hematoloji konularında bilgi ve deneyim alışverişi,
-Aşı, serum ve diğer immunobiyolojik ürünlerin üretim ve kontrolü alanında
işbirliği,
-Acil yardım hizmetleri konusunda bilgi ve deneyim alışverişi,
-Çevre sağlığının toplum sağlığını etkileyen yönleri konusunda bilgi ve deneyim alışverişi,
-Temel sağlık hizmetleri alanında çalışanlar başta olmak üzere tüm sağlık personelinin hizmet içi eğitiminde ve eğitim materyalleri alanında bilgi ve deneyim alışverişi,

155

-Sağlık hizmet sistemleri hakkındaki bilgilerin geliştirilmesi amacıyla, karşılıklı
anlaşılacak sürelerde uzman sağlık heyeti ziyaretlerinin organize edilmesinde
işbirliği,
-Sınır kapılarında yapılan sağlık denetimlerinin ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele yöntemlerinin görüşülmesi ve işbirliği olanaklarının araştırılması.
Madde 3
Taraflar, bu Protokolde uygun görülen işbirliği konularını aşağıdaki şekillerde
uygulamaya koyacaklardır:
-Bilimadamları ve uzmanların kongreler, konferanslar, seminerler ve sempozyumlara katılımının desteklenmesi, tıbbi bilgi ve doküman değişiminin
sağlanması,
-Yılda 200 gün ve 20 uzmandan daha az olmamak üzere tıp doktoru, diş hekimi, eczacı ve diğer uzman personelin değişiminin teşvik edilmesi,
-Her iki ülkenin sağlık alanındaki bilimsel ve tıbbi kuruluşları arasında
karşılıklı yardımlaşma için direkt temaslar kurulmasının desteklenmesi.
Madde 4
Taraflar, her iki ülkenin farmasötikler, immünobiyolojik ürünler ve tıbbi malzeme endüstrilerinin birbirlerini tanıyacak, ortak çalışma alanlarını tespit
edecek ve işbirliğini mümkün kılacak şekilde teşvik edilmeleri ve bu konuda
destekleyici tedbirlerin alınması hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde 5
Taraflar, termal tedavi ve sağlık turizmi alanında işbirliği yapacaklardır. Hangi alanlarda hasta değişimi olacağı hususu ise oluşturulacak uzman ekipler
tarafından belirlenecektir.
Madde 6
Bu Protokol kapsamında yapılacak uzman ve diğer personelin ziyaretlerinde;
-Gönderen taraf, karşı ülkenin başkentine kadar yol ücretini karşılayacaktır.
-Evsahibi ülke, ülke içindeki iaşe, ibate ve ülke içi gezi masraflarını karşılayacak ve cep harçlığı sağlayacaktır.
-Acil durumlarda ev sahibi ülke bu Protokol çerçevesinde ülkesini ziyaret eden
uzmanlara diş protezi hariç olmak üzere ücretsiz tıbbi tedavi sağlayacaktır.
Madde 7
Bu Protokolün uygulanmasından, her iki ülkenin Sağlık Bakanlıkları sorumlu
olacaktır.
Bu Protokolün yürütülmesinde, her iki ülke Sağlık Bakanlıklarının dış ilişkilerinden sorumlu birimleri, gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.
Bu birimler, bu Protokolde belirtilen işbirliği detaylarını belirlemek ama-     
cıyla gerek üst düzeyde, gerek uzman düzeyinde yapılmasına ihtiyaç duyulan       
toplantıların hazırlık çalışmalarını yürütecektir.
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Bu Protokol, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 3 yıl süre ile geçerli olacaktır.
Taraflardan herhangi birisinin Anlaşma’nın sona eriş tarihinden 6 ay önce
geçerlilik süresinin sona erdirilmesi arzusunu diğerine bildirmemesi halinde
Anlaşma’nın geçerlilik süresi 3’er yıllık dönemlerle kendiliğinden uzayacaktır.
Bu Protokol 7 Haziran 1994 tarihinde Sofya’da, Türkçe, Bulgarca ve İngilizce
üç orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. İngilizce metin referans metni olmak
üzere her üç nüsha da aynı derecede geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına

Bulgaristan Cumhuriyeti Adına

Sağlık Bakanlığını Temsilen

Sağlık Bakanlığını Temsilen

Ecz.M.Kazım DİNÇ

Dr.Tanço GUGALOV

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı
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4.3.5 Romanya
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMET İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA
SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti (bundan böyle “Ta-  
raflar” diye anılacaktır.) Sağlık alanında ilişkilerini geliştirmeye istekli olup,
bu işbirliğinin her iki ülke halkının sağlık düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacağına inanarak, aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 1
Taraflar, sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliğini geliştirip genişletecekler ve
karşılıklı deneyim alışverişini artıracaklardır.
İki Taraf, karşılıklı olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Neomatoloji,
Stomatoloji, Management v.b. konularında her uzman için 2-4 haftalık sürelerle her yıl için 10’a kadar uzman değişimini teşvik edecekleredir. (Bakınız   
EK 2)
İki Taraf, Tarafların her uygulama için ayrı ayrı mutabakatı ile tecrübe,
dokümantasyon veya uzmanlaşma ve olgunlaşma stajları amacıyla uzmanlar
göndermeyi teşvik edeceklerdir.
İki Taraf, Tıp Bilimleri Kurumları arasındaki işbirliğini geliştireceklerdir.
İki Taraf, her yılın 31 Aralık gününe kadar. Gelecek yılın tıbbi bilimsel olaylarının takvimini karşılıklı olarak gönderecekleridir.
MADDE 2
Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarında bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirecek-   
lerdir. (Bakınız: EK 1) ek yeniden gözden geçirilerek tamamlanacaktır.
MADDE 3
Tarafların, bu anlaşma ile öngörülen bilimsel ve teknik işbirliğini aşağıdaki
şekilde gerçekleştirebileceklerdir.
- Müşterek bilimsel araştırma programlarının uygulanması,
- Sağlık alanında her iki ülkenin bilimsel ve tıbbi kuruluşları arasında doğrudan temas kurularak yardımlaşma sağlanması ( Bakınız EK: 2)
- Taraflar, her iki Sağlık Bakanlığınca organize edilecek faaliyetlere katılım
ücretlerinin azaltma konusunda anlaşacaklardır.
- Müştereken Romanya ve Türkiye’de Tıp Konferansı düzenlenmesi,
MADDE 4
İki Taraf, kamu sağlığı alanındaki en önemli kurallar hakkında, istek üzerine,
bu kuralların yayınlandığı bültenleri karşılıklı olarak göndermek suretiyle,
bilgi vereceklerdir. Bu bültenler;
Türk Tarafı için:
Sağlık Bakanlığı-Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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Romen Tarafı için:
Sağlık Bakanlığı-Uluslararası İşbirliği Bölümü - Str.Ministerklui, 2 BÜKREŞ
adresine gönderilecektir. İki Taraf, birbirlerine aylık epidemiyolojik bültenleri
göndererek epidemiyolojik durum hakkında bilgi vereceklerdir.
MADDE 5
Karşılıklılık esasına göre yapılacak uzman mübadeleleriyle ilgili olarak;
a) Gönderen Taraf, diğer ülkenin başkentine kadar uluslararası ulaşım masraflarını karşılayacaktır.
b) Kabul eden taraf ise birinci sınıf otelde, konaklama, ziyaret programına göre
ülke içinde ulaşım, kültürel programla ilgili masrafları, gerekli olduğunda bir
çevirmen sağlanması ve her gün yemek ve standart günlük harcırah.
İki Taraf, bu protokolde öngörülen şahısların gönderilmesinden en az 45
gün önce bu kişilerin adını ve soyadını, özgeçmişlerini ikamet süresini, etüd
konusunu, konferansların konularını ve bildikleri uluslar arası alanda geçerli
yabancı dilleri birbirlerine bildireceklerdir.
Kabul eden Tarafın muvafakati alındıktan sonra, gönderen Taraf en az 15 gün
önce, delegenin hareket tarihini, ulaşım aracını ve varış saatini bildirecektir.
MADDE 6
Taraflar bu anlaşma çerçevesinde topraklarında bulunan karşı taraf uzmanlarının ani hastalanmaları durumunda (DİŞ Protezi Hariç) ücretsiz yardımda
bulunacaklardır.
MADDE 7
Taraflar, her iki ülkenin sağlık koruma ve tıp alanındaki imkânlarında istifade etmek amacıyla, mevcut imkânları ve ihtiyaçları ile Milli Mevzuatları
çerçevesinde, bu alandaki ticari ve ekonomik işbirliğini uzun vadeli olarak
sürekli ve dengeli bir biçimde geliştirecekleridir.
MADDE 8
Taraflar, Türkiye’de ve Romanya’da tıbbi teçhizat ve ilaç sanayi ile ilgili olarak
yatırım da dâhil olmak üzere tesisler kurulmasını teşvik edecekler ve işbirliği
imkânlarını araştıracaklardır.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, talebi halinde Romanya’nın ilaç ihtiyacının karşılanmasına imkânlar nispetinde yardım edebilecektir.
MADDE 9
Tıbbi Yardım İki Taraf, karşılıklı ve parasız olarak, diğer Tarafın ülkesinde
geçici olarak bulunan hükümet görevlilerine (kendilerine eşlik eden birinci
derecede yakınlarını kapsayacak şekilde), ayakta tedavi ünitelerinde, tıbbi
yardım, sağlık malzemeleri ve bu merkezlerde bulunan ilaçları ve hastaneye
kaldırıldıkları takdirde, devamlı bakım dahil, bulaşıcı hastalıklarda, acil medikoşirurjikal durumlarda da ve kazalarda hastalık süresince gerekli bakımı
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sağlayacaklardır.
Bulaşıcı hastalık şüphesi olan ya da teşhisi konan her iki ülke vatandaşlarına,
bulundukları ülkede gerekli acil tedavi hizmetleri, kendi ülkelerine dönme
hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ücretsiz olarak verilir.
Hastaların kendi ülkelerine taşıma giderleri hasta tarafından karşılanır. İsteyen taraf bu masrafları ödeyebilir. “Ölüm olaylarında, iki Taraf karşılıklı olarak
parasız tahnit işlemi dahil tıbbi-yasal yardımı sağlayacak, uluslararası ulaşım
masrafları ise ölünün asıl olduğu ülke tarafında verilecektir.
MADDE 10
Tarafların, hastaları çeşitli sağlık alanlarında teşhis ve tedavi için ticari esasa
dayalı dövizli olarak, tarafların mutabakatı üzerine ve mütekabiliyetleri esasında uygun olarak gönderebilecekleridir.
MADDE 11
Taraflar, bu anlaşmada belirtilen konularda işbirliği detaylarını belirlemek
üzere bir “Koordinasyon Komitesi” kurulmasını kabul etmişlerdir.
Koordinasyon Komitesi iki taraf arasında imzalanan bu Anlaşmanın pratik hayata uygulanması için gerekli şartları hazırlar, ortaya çıkabilecek güçlüklerin
halledilmesi yolların araştırır, yeni gelişmeler göre Anlaşmaya yön verir, bursların hangi alanlarda kaç adet ve hangi tarihlerde geçerli olacağını belirler, her
altı ayda bir her iki Bakanlığa rapor verir.
Koordinasyon Komitesi Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında üç
(3) kişiden oluşur.
MADDE 12
Bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 8 Nisan 1982 tarihlinden
Bükreş’te imzalanan iki ülke Sağlık Bakanlıları arasında “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Teknik İşbirliğiyle İlgili Protokol” yürürlükten kalkacaktır.
MADDE 13
Anlaşmayı imzalayan taraflar, bu anlaşma dahilindeki konuların yürütülmesinde ilgili sorumlu Bakanlıklarını yetkili kılmaktır.
MADDE 14
Bu Anlaşma, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 3 yıl süreyle geçerli olacaktır.
Anlaşmanın sona eriş tarihinden 6 ay önce, taraflardan biri geçerlilik süresinin sona erdirilmesi arzusunu diğerine bildirmemesi halinde Anlaşmanın
geçerlilik süresi 3 (üç) yıllık bir süre için kendiliğinden uzayacaktır.
Bu Anlaşma 10 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da her biri Türkçe, Romence ve
İngilizce dillerinde iki asıl örnek olarak yazılıp imza edilmiş olup, her üç metin
aynı derecede geçerlidir. İngilizce metin referanstır.
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Türkiye Cumhuriyeti

Romanya Hükümeti

Hükümeti Adına

Adına

Halil ŞIVGIN

Bogdan MARINESCU

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı

EK: 1
1- Aile Sağlığı ve Aile Planlaması Konusunda doktor ve diğer sağlık personelinin eğitimi, çocuk yaşatma programları dahilinde isalli hastalıkların kontrolü,
beslenme ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının kontrolü, yeni doğan takibi
ve kontrolü programları ile ilgili eğitim ve uygulamalardan elde edilen bilgi ve
deneyimlerin aktarılmasında işbirliği,
2- İlaç ve kozmetiklerin kalite kontrolünün araştırılması ve ruhsatlandırılma
sistemlerinin geliştirilmesi,
3- Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kontrolü ve etkilerinin incelenmesi,
4- Aşı ve serum üretiminin kontrolü ve eğitimi,
5- Farmakolojik ve toksikolojik araştırma ve danışma merkezi kurulması ve
eğitimi,
6- Kan ve Kan ürünlerinin üretimi ve kontrolü,
7- Gıda katkı maddeleri, ruhsatlandırma ve kontrolünde işbirliği,
8- Salgın hastalıklar, Tüberküloz, Sıtma ve HIV hastalıkları konusunda
işbirliği,
9- Kan hastalıkları ve hemotoloji,
10- Onkoloji,
11- Kardiyoloji ve kalp cerrahisi,
12- Organ Nakli (Transplantasyon)
13- Çevre Sağlığı alanında işbirliği ve araştırma,
14- Hastane idareciliği, hastane biyomedikal mühendisliği, acil yardım servisleri organizasyon ve hasta nakli,
15- Sağlık örgün eğitimi ve eğitim materyalleri konularında imkanlar nispetinde işbirliği,
16- Kaplıca tedavisi ve Sağlık Turizmi alanında işbirliği,
17- Karşılıklı olarak mutabık kalınacak diğer sağlık alanlarında işbirliği,
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EK: 2
Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği
Taraflar, Romen taraflarında Anne ve Çocuk Koruma Enstitüsü, Bükreş
Onkoloji Enstitüsü, “Panait Sırbu” Obstre-tik-Ginekoloji Hastanesi, Tırgu
Mureş Kardiyovasküler Şirurji Kliniği ile Bükreş Hıfzıssıhha ve Sosyal Sağlık
enstitüsü ile Türkiye’deki benzer müesseseler arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.
TÜRKİYE CUMHUTİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA
SAĞLIK İŞBİRLİĞ EK PROTOKOLÜ
Bundan sonra “Taraflar” diye adlandırılan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Sağlık Bakanlığı ile Romanya Hükümeti Sağlık Bakanlığı taraflar arasında
10 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da imzalana “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”ya ek olarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya
varmışlardır.
MADDE 1
Taraflar, sınır kapılarında yapılan sağlık denetimleri ve bulaşıcı hastalıklarla
mücadele yöntemlerinin görüşülmesi ve işbirliği olanaklarının araştıracaklardır.
MADDE 2
Yukarıda atıfta bulunulan “İşbirliği Anlaşması”nın 11. Maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilecektir.
“Bu protokolün yürütülmesinde, her iki ülke Sağlık Bakanlıkları sorumlu olacaktır.
Bu protokolün yürütülmesinde, her iki ülke Sağlık Bakanlıklarını dış ilişkilerinde sorulu birimleri, gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.
Bu birimler, bu protokolde belirtilen işbirliği detaylarını belirlemek amacıyla
gerek üst düzeyde, gerek uzman düzeyinde yapılamasına ihtiyaç duyulan toplantıların hazırlık çalışmalarının yürütecektir.”
MADDE 3
Taraflar anılan “İşbirliği Anlaşması”nın 1. Maddesi 2. Paragrafındaki 2-4
haftalık sürelerle her yıl için 10’a kadar uzman değişimi süresinin 1-6 ay
olarak değiştirilmesinde anlaşmışlardır.
MADDE 4
Geriatri ve geriontoloji konusunda işbirliği yapılacak ve ülkeler birbirlerine
yardımcı olacaklardır.
MADDE 5
Taraflar arasında 10 Ocak 1991 tarihinde Ankara’da imzalana “Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” yukarda zikredilen Madde 1,
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Madde 2, Madde 3 ve Madde 4 eklemleriyle 1994 yılında itibaren üç yıllık bir
dönem için daha geçerlidir.
MADDE 6
Bu ek protokol, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 3 yıl yürürlükte kalacaktır.
Taraflardan herhangi birsinin protokolün sona eriş tarihlinden 6 ay önce
geçerlilik süresinin sona erdirilmesi arzusunu diğerine bildirilmemesi halinde,
mevcut işbirliği anlaşması, bu ek protokol ile değişik haliyle 3 yıllık bir dönem
için kendiliğinden uzayacaktır.
Bu ek Protokol 13 Aralık 1994 tarihinden Bükreş’te Türkçe, Romence ve İngilizce üç orijinal nüsha olarak yazılıp parafe edilerek 19.07.1994 tarihinde
Ankara’da imzalanmış olup İngilizce metin referans metni olmak üzere her üç
nüsha da aynı derecede geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti

Romanya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

Sağlık Bakanlığını Temsilen
Ecz. M.Kazım DİNÇ

Prof.Dr. Lulian MINCU

Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı
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SON SÖZ
Bu raporda genellikle belirtildiği üzere Türkiye, sağlık hizmetleri açısından
bölgenin lider ülkesidir. Birbirine bağlı birçok neden ülkemize daha fazla
hastanın gelmesine engel olmakta, özellikle henüz bir destinasyon niteliği kazanmamış noktalara hiç uluslararası hasta akışı olmamaktadır. Sınır illerimizi kapsayan TR21 bölgesi, Balkanlar için hem coğrafik hem kültürel olarak
yakın olması sebebiyle, doğru adımlar atılarak önemli bir sağlık bölgesi haline
gelebilir.
Bu uzun yolun başlangıcında yapılması gereken en önemli uygulama,
Balkanlarda en çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin TR21 bölgesinde daha
da güçlü olarak verilmesi ve bunun da doğru mecralarda duyurulmasıdır. Ortopedi ve travmatoloji, infertilite ve tüp bebek tedavisi, kardiyovasküler cerrahi ve girişimsel kardiyoloji, her türden kanser cerrahisi, nöroşirurji ve oftalmoloji, Balkanlar’da en çok aranan dallardır. Bu dalların hekim kadrolarının
güçlendirilerek bölgede tanıtımlarının yapılması, arzu edilen hedefe daha kısa
sürede ulaşılmasını sağlayacaktır.
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