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 EXPO Nedir? 

    EXPO’lar, küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren 

organizasyonlardır. Ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler 

sergilenmektedir. 

    Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO, başka bir deyişle “Dünya 

Sergisi”, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir. Katılımcıları arasında devletler, 

uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve şirketler yer almaktadır. EXPO’nun en önemli 

özelliklerinden biri, temasıdır. Geniş bir kapsama sahip olan temaların, tüm insanlığı ilgilendirmesi ve 

evrensel nitelikte olması gerekmektedir. EXPO, ev sahibi kentlerde kentsel dönüşüm projelerini 

hızlandırmaktadır. EXPO alanının büyüklüğü sınırsızdır ve katılımcılar kendi pavyonlarını inşa 

edebilmektedir. 

    EXPO, Dünya Sergileri’nin organizasyonu ile ilgili düzenlemeler, merkezi Paris’te bulunan 

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından yürütülmektedir. 2012 yılı itibariyle BIE’ye kayıtlı üye ülke 

sayısı 160’tır.  

    160 yıldır düzenlenen EXPO’lar, yapıldığı kentleri marka haline getirmiş ve daha yaşanır kılmışlardır. 

İlk Dünya Sergisi, 1851’de Londra’da yapılmış ve büyük başarı kazanmıştır. 

    Telefon ilk kez 1876 yılında Philadelphia EXPO’sunda; mikrofon ilk kez 1878 yılında Paris 

EXPO’sunda; fax makinesi ilk kez 1904 yılında Saint-Louis EXPO’sunda ve televizyon ilk kez 1939 New 

York EXPO’sunda sergilenmiştir.  

    EXPO’lar bugüne dek yapıldıkları tüm kentleri köklü bir şekilde dönüştürdükleri gibi, bu kentlere 

görkemli anıtsal yapılar da kazandırmışlardır. 1851 yılındaki EXPO için yapılan Londra’daki Crystal 

Palace, 1889 Paris EXPO’su için inşa edilen Eyfel Kulesi, 1958 EXPO’su için Brüksel’de yapılan 

Atomium ve 1998 EXPO’su için hizmete açılan Lizbon’daki Vasco de Gama Köprüsü, bu yapıların en 

bilinen ve etkileyici örnekleridir.  

    EXPO’lar, anıtsal yapıların yanı sıra düzenlendikleri şehirlere hem ekonomik hem turistik hem de 

yatırımlar açısından büyük katkılar sağlamıştır. Örnek vermek gerekirse, altı ay açık kalan EXPO 2010 

Şangay, tüm dünyadan 246 katılımcı ve 73 milyon ziyaretçi çekerek EXPO tarihinin en büyük sergisi 

olmuştur. Şangay GSYH'si EXPO süreciyle %5 artmıştır. Şangay’a gelen ziyaretçilerin %31’i Çin’deki 

diğer şehirleri de ziyaret etmişlerdir ki bu 22,6 milyon ziyaretçi demektir. 2010 yılının ilk yedi ayında 

Şangay’da yabancı ve ortak yatırımlar artmış, özellikle EXPO’nun açık olduğu ilk üç ayda yabancı 

yatırımlar %58,6 oranında artış göstermiştir. 

    EXPO, 2010’da Şanghay’da (Çin Halk Cumhuriyeti) 5,28 km2’lik bir alanda düzenlenmiş ve toplam 

73 milyon ziyaretçi çekmiştir.  2015’teyse EXPO’nun ev sahipliğini Milano (İtalya) yapacaktır. 
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    Altı ay boyunca açık kalacak EXPO projesi gerçekleşmeden önce izlenmesi gereken bazı adımlar 

bulunmaktadır. Bir EXPO projesinin tamamlanması yıllar almaktadır. 

    EXPO projesi için gerekli adımlar şu şekildedir: 

•Adaylık başvurusunun yapılması 

•İzmir adaylık sunumlarının gerçekleştirilmesi 

•BIE inceleme heyetinin İzmir’i ziyareti 

•EXPO 2020 İzmir adaylık dosyasının BIE’ye teslimi  

•Oylama 

•EXPO projesinin kabul ve onayı 

•EXPO sergisi hazırlık süreci 

•EXPO sergisinin gerçekleşmesi (6 ay)  

•EXPO sonrası süreç 

 

EXPO'nun Kazandırdıkları 

    EXPO kazanılırsa öncelikle İzmir’i alt yapı yatırımlarında yıllarca ileriye taşıyacaktır. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen pek çok proje EXPO’ya 

hazırlanabilmek için çok daha erken bitirilecektir. EXPO sürecinde yapılacak yatırımlar, yaratılacak 

yeni istihdam olanakları kentin ekonomik gücünü artıracak ve Gayri Safi Milli Hasıla’daki payını 

büyüterek ülke refah düzeyini önemli ölçüde yükseltecektir.   

    Milyonlarca ziyaretçiyi İzmir’e getirebilmek ve İzmir’e gelenlerin başka kentleri ziyaret etmelerini 

sağlayabilmek için İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Antalya, İzmir-Konya gibi yüksek hızlı tren 

projeleri, kruvaziyer limanları, metro, tramvay, körfez vapurları gibi kent içi ulaşımı kolaylaştıracak alt 

yapı sistemlerinin yapımı EXPO 2020 adaylığıyla daha da hız kazanacaktır. Böylece İzmir halkının 

yaşam kalitesi yükselecek, gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartları yakalanacaktır. İzmir EXPO ev 

sahibi kent olarak bir “Dünya Kenti”ne dönüşecek, uluslararası alanda tanınılırlığı artacaktır.  

    Yeni konaklama yatırımları ile şehrin turistik yatak kapasitesi artırılarak İzmir’in uzun vadede 

ağırlayacağı turist sayısı katlanacaktır. EXPO’ya katılım yoluyla İzmir’i tanıma fırsatı bulan uluslararası 

yatırımcılar, İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını daha yakından tanıyacak ve yabancı 

yatırımların sayısı artacaktır.  

    EXPO, İzmir’in yenilenmesine de katkıda bulunacaktır. İzmir’in cazibe merkezi olmasıyla kentsel 

dönüşüm projeleri hızlanacaktır. Ayrıca altı ay boyunca açık olacak sergiyi ziyaret etmesi beklenen 

milyonlarca kişinin gezip görebileceği, kentin tarihi semtleri ve değerlerinin renovasyonu 

hızlanacaktır. 
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EXPO 2020’nin Tema’sı 

    İnsanlığın başlangıcından beri tüm ulusların en önemli hedeflerinden biri toplumun sağlık seviyesini 

yükseltmektir. EXPO 2020 İzmir’in teması, yalnızca bireyin vücut ve ruh sağlığı ile sınırlı olmayıp 

toplum ve çevre sağlığını da içerecek en geniş anlamıyla kullanılmaktadır. 

    Kuşkusuz sağlık, evrensel ve herkesi kapsayan bir konudur. Bu sebeple İzmir EXPO 2020 adaylığı 

için“Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes için sağlık” temasını seçmiştir. 

    100’den fazla ülkeden beklenen on milyonlarca ziyaretçi sayesinde EXPO 2020 yeni teknolojiler 

dâhil olmak üzere her yönüyle daha sağlıklı bir yaşam için ideal bir platform oluşturacaktır. Bu sayede 

yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi edinmek, ortaklıklar oluşturmak ve tüm paydaşlarla evrensel 

anlamda bir bilgi paylaşımına girmek mümkün olacaktır. 

    İzmir daima kültürleri ve uygarlıkları birleştiren bir şehir oldu. Şimdi de dünyayı tek bir hedef için 

birleştirmeye hazır. 

“Daha İyi Bir Dünya için Yeni Yollar / Herkes için Sağlık” 

EXPO 2020 İZMİR İÇİN TİCARİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AÇILIMLI TANITIMLAR 

“Frankfurt Turizm Zirvesi'nde EXPO 2020 Tanıtımı” 

     22-24 Mayıs tarihlerinde Almanya Frankfurt’ta bu yıl 10. Kez gerçekleşen IMEX uluslararası kongre 

ve toplantı fuarına, 150 ülkeden 3.500 katılımcı katılırken, ziyaretçi sayısı yaklaşık 4.000 oldu. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) işbirliğiyle oluşturulan 400 

metrekarelik Türkiye standında 57 Türk firması stantlarıyla yer aldı. EXPO 2020 İZMİR olarak katılım 

yapılan fuarda EXPO 2020 İzmir broşürleri ve hediyelikleri dağıtılarak ziyaretçi ve diğer katılımcılar 

bilgilendirilmiştir. 

      İMEX 2012 Frankfurt fuarı etkinlikleri çerçevesinde, 22 Mayıs akşamı Union Halle’de düzenlenen 

IMEX CIM Clubbing partisinin ana sponsoru Türkiye oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

sponsorluğunda gerçekleşen ve 1000’den fazla davetlinin katıldığı partide Frankfurt Başkonsolosu 

İlhan Saygılı bir konuşma yaparak Türkiye’nin kongre turizmindeki öneminden ve İzmir’in EXPO 2020 

adaylığından bahsetmiştir. 
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“Uluslararası Parlamenterler Konferansı’nda EXPO 2020 İzmir Tanıtımı” 

       24-25 Mayıs tarihlerinde Hilton Convention Center'da düzenlenen Uluslararası Parlamenterler 

Konferansı’nda EXPO 2020 İzmir tanıtımı yapılmıştır. Konferans merkezinde kurulan EXPO 2020 İzmir 

standında İzmir’in EXPO adaylık çalışmaları ile bilgilendirme yapılarak tanıtım malzemeleri 

dağıtılmıştır.  

      200 aşkın parlamenter, 5 bakan, 30 konuşmacı olmak üzere 400’e yakın katılımcının bulunduğu 

Konferansın açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Cemil Çiçek EXPO 2020 standını ziyaret ederek 

çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

EXPO 2020 İLE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ ARTAR MI? 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve içerdikleri firmalar için ihracat yapma amaçlarının başında 

Pazar payını genişletme, kapasite kullanımını arttırma, iç pazarda yaşanan durgunlukları telafi etmek 

gelmektedir. İhracata başlayan firmalar uluslararası rekabet nedeniyle ürünlerini pazara uyarlamakta 

teknolojik anlamda da gelişme göstermektedirler.  

EXPO 2020 için İzmir’in aday olması ülke bütünü açısından ideal bir atılım. Bilindiği ve belirtildiği üzere 

EXPO’ ların ülke bazlı faydalarının dışında küresel olarak da faydası vardır. Dış ticaret kalemleri 

içerisinde ülkelere büyük katkı sağlayan ihracat, EXPO 2020 sayesinde Türkiye kendisine yeni iş 

grupları, yeni pazarlar, yeni ortaklıklar yaratabilir ve hatta Doğu Avrupa’nın yeni başülkesi olma 

şansını verebilir. Bu amaç, çok imkânsız gözükse dahi, vakıf olunan ve sürekliliği sağlanan ekonomik 

ve finansal artışlar bunun uzun dönemde sağlanabileceğinin göstergesidir.  
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EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK konulu proje ile sağlık turizminde artış ve buna bağlı olarak 

ticari hareketlenme sağlanabilir. İç piyasa üreticileri ya da servis sağlayıcıları için kar payını arttırmayı, 

üretimi ve globalleşmeyi yaratmak mümkündür. Pazar araştırmaları sonucu büyük ölçüde 

görülmüştür ki, Türkiye hem fiziki hem de siyasi açıdan Sağlık konusunda çoğu Avrupa ve dünya 

ülkelerinde bir adım önde ilerlemektedir. Bu yükselişte ilimin ve fen in yeri oldukça büyük olmakla 

beraber, Türkiye’nin Topraki yararları olduğunu vurgulamakta fayda vardır. 

 
Sağlık Turizmine İlişkin Genel Bilgiler 
 
    Medikal turizm ya da tıp turizmi, insanların kendi ülkelerindeki yüksek tedavi giderleri nedeniyle 

yabancı ve genelde uzak ülkelere giderek bu ülkelerdeki düşük tedavi fırsatlarını ve daha kaliteli 

hizmetleri değerlendirmek amacı ile oluşan turizm hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Dünya 

nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çeşitli ülkelerde sağlık hizmeti maliyetlerinin 

yükselmesi sebebiyle, insanlar daha kaliteli ve görece ucuz hizmet alabilecekleri ülkelere 

yönelmişlerdir. Yaşlı nüfusun oransal olarak artması da sağlık turizmini artıran etkenlerden biri 

olmuştur.   

 

Sağlık turizmini gelişmesinde önemli rolü olan faktörler şu şekilde özetlenebilir; 

• Uzun süren bekleme listelerinden kurtulmak 

• Daha kaliteli ve daha kısa sürede hizmet almak 

• Yüksek sağlık teknolojisi gerektiren tedavilere ulaşmak 

• Sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmek 

• Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin değişik ortamlarda tedavi ihtiyacının doğması 

• Tedavi olurken turizm ve kültürel faaliyetlerde bulunma isteği 

 

    Sağlık turizminde, gidilen bölgelerde tedavi giderlerinde, hastaların geldiği ülkeye göre % 50, % 70 

ve hatta bazı durumlarda % 80’e kadar maliyet tasarrufu sağlanmaktadır. Bu turizmin gelişmesinde en 

önemli faktörler; düşük tedavi giderlerinin yanı sıra, bu ülkelerdeki gelişen tıp teknolojisi, düşük 

ulaştırma giderleri ve internet pazarlaması gibi etkenlerdir. Sağlık turizmi alanları oldukça çeşitlilik arz 

etmektedir. Yatırımcının ilgi alanının termal turizmi, yaşlı veya engelli turizmi, medikal turizmi, hatta 

medikal turizm içinde ileri teknolojideki tedaviler, kısırlık, göz hastalıkları, estetik cerrahi 

hizmetlerinden hangisi olduğu tespit edilmelidir.  

Medikal Turizm 

 

    Medikal turizm, insanların sağlıklarına verdiği önemin artmasıyla önem kazanmıştır. Medikal turizm 

potansiyelini ve gelirlerini artırmak isteyen ülkeler olarak Singapur, Filipinler, BAE, Hindistan dikkat 

çekmektedir. Singapur 2012 yılında 1 milyon hasta çekmeyi ve 1,8 milyar Dolar gelir elde etmeyi 

planlamaktadır. Dubai, Asyalı hastalar için yeni bir “sağlık kenti” kurmuştur. Medikal turizm 

kapsamında, ülke dışına hasta gönderen Nijerya vatandaşları ülke dışındaki sağlık giderleri için yılda 2 

milyar Dolar harcamaktadır. Japonya ise çalışanlarını en küçük sağlık problemleri için bile yurt dışına 

göndermekte ve yaşlılarını da yurt dışındaki huzurevlerine yönlendirmektedir. 
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Termal (Kaplıca) Turizmi 

 

    Termal turizm kapsamında yapılan kür ve tedaviler, kaplıca tedavisi, kür, peloidler (şifalı çamur ve 

topraklar), balneoterapi olarak çeşitlendirilebilir. Dünyada çeşitli ülkeler bu konuda büyük yatırımlar 

yapmaktadır. Almanya 2000 yılında 10 milyon kişiye toplam 69 milyon gün termal tesislerde tedavi 

hizmeti sunmuştur. Almanya ve Macaristan yılda yaklaşık 8,5 milyon, Rusya 8 milyon, Fransa 1 

milyon, İsviçre ise 800 bin yurt dışından gelen hastaya termal tedavi hizmeti vermektedir.  

 

    Anadolu’da eskiden beri şifalı su ile tedavi yöntemleri yaygındır. Türkiye önemli bir jeotermal kuşak 

üzerinde yer almaktadır. Türkiye’de 1000’in üzerinde mineral bakımından zengin içeriğe sahip termal 

kaynak vardır. Bu yönüyle Türkiye kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada 7. sıradadır. 

Türkiye’deki tesislerin toplam yatırım kapasitesi ise 1 milyon 365 bin yatağa tekabül etmektedir. 

Dünya nüfusunun her yıl % 2 oranında yaşlandığı düşünülürse termal turizmin potansiyeli daha iyi 

anlaşılabilecektir. Özellikle yaşlıların ilgi gösterdiği termal turizm konusunda ülke olarak daha ciddi 

yatırım ve tesislerin yapılması, ülkemizin yakınımızdaki AB ve Orta Doğu ülkelerindeki hastalar için 

önemli bir durak olmasını sağlayacaktır. 

 

 

SPA, Yaşlı ve Engelli Turizmi 

 

    2010 yılında dünya nüfusunun % 24’ünü 60 ve üzeri yaş grubu oluşturmuştur. Avrupa’da bu sayı 

yaklaşık 110 milyon kişidir. Bu grubun ilgisi daha çok sıcak hava ve temiz doğaya sahip ülkeleredir. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya üzerinde 500 milyondan fazla özürlü bulunmaktadır. Yaşlı ve 

engelli insanlar için klinik oteller, rekreasyon alanları ve bakım evlerinde çeşitli hizmetler sunulabilir. 

 

    SPA-Wellness hizmetleri ise günümüzde oldukça yaygındır. Su ve çeşitli aromatik kürler kullanılarak 

vücudun dinlenmesi, ağrı ve acıların azaltılması amacıyla profesyonel ekiplerce uygulanan bir tedavi 

yöntemidir. 

 

Dünya’da Sağlık Turizmi 

 

    Sağlık turizmi son 10 yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Dünyada hızla çeşitlenmeye, büyümeye ve 

önemli bir alternatif turizm olmaya doğru gitmektedir. Sağlık turizmiyle ilgilenen devletlere bakacak 

olursak, Hindistan, Kosta Rika, Macaristan, Türkiye, Litvanya, İsrail, Ürdün, Tayland, Malezya, Güney 

Afrika ve Küba başta gelmektedir. Sağlık turizminde pazar seçimi de çok önemlidir. ABD, Avrupa, Orta 

Doğu, Türk Cumhuriyetler, İran, Irak veya Suriye’nin müşteri beklentileri birbirinden farklı olmaktadır. 

Bu nedenle küresel sağlık turizmi ülke grupları ve müşterilerin beklentilerine göre değişmektedir. 

 

    Medikal turizm için dünyadaki en önemli bölge Asya kıtasıdır. Bölge yılda 1,3 milyon medikal turisti 

çekmektedir ve Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerle medikal turizmin 

kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Tayland’da medikal turizm hareketleri 1970’lerde cinsiyet 

değişimi operasyonları ile başlayıp daha sonraları estetik cerrahiye yönelim göstermiştir. 
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 Hindistan günümüzde medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir. Ancak yukarıda adı geçen 

ülkeler de pazara girmeye çalışmaktadır. Özellikle Hindistan oldukça düşük fiyatları ile pazarda önemli 

bir yer edinmiştir. Bu ülke medikal turizm sektörünün hacmini 2012 yılına kadar 1,2 milyar pounda 

kadar yükseltmeyi hedeflemektedir. 

 

    ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5,5 milyar dolar, Avrupa’da 3,5 milyar Euro civarında 

olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya 

gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancı 1 milyar doları aştığı bilinmektedir. Medikal 

turizm pazarında talep Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu olarak üç bölgede yoğunlaşırken, bu 

bölgelerdeki talebin destinasyonlara dağılımı bakımından; Avrupalı medikal ziyaretçilerin favori ülkesi 

Hindistan, Malezya ve Tayland’dır. Malezya İslami referansı nedeni ile Ortadoğu pazarına hâkimdir. 

Singapur, Japon pazarının temel destinasyonudur. Küba doğal olarak Orta Amerika pazarına 

yönelmiştir. 

 

    McKinsey Health Care tarafından Mayıs 2008’de ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, yurt dışına 

tedavi için giden hastaların % 40’ı gelişmiş teknolojiyi, % 32’si kaliteli bakımı ön planda tutmuştur. 

2007 yılında Amerikan sağlık turistlerinin sayısı 300 bine ulaşmıştır ve bu sayının 2010 yılında 1 milyon 

kişiye ulaşması eklenmektedir. 

 

    Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir sağlık politikası olmamasına karşın her ülke kendi vatandaşlarına 

bu hizmeti en kaliteli ve hızlı şekilde sunmaktadır. Ancak, bu ülkelerde sağlık hizmetleri görece daha 

pahalıdır ve sektörde kar marjları düşük olduğu için sağlık hizmeti veren kurumlar başka alanlara 

yönelmektedir. Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin sigorta şirketlerine ve vatandaşlarına ulaşarak 

ülkemizde verilen hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasını yapması oldukça önemlidir. Hedef kitle olarak 

ise AB üyesi ülkelerde yaşayan 5 milyona yakın Türk ve 25 milyon civarındakiMüslüman kesim 

seçilebilir. 

 

    Orta Asya ve Orta doğu ülkeleri sağlık hizmetlerini ABD ve Avrupa ülkelerinde yaptırırken 11 Eylül 

saldırıları sonrasında alternatif hizmet sağlayıcılarına yönelmişlerdir. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde 

yaşayan varlıklı kesim için Türkiye yeni bir sağlık hizmetleri sağlayıcısı olabilir. Bu durum Orta Doğu 

ülkeleri için de geçerlidir. Bu coğrafyalarda tarihi, dinsel ve kültürel bağların kullanılarak tanıtım ve 

pazarlama yapılması Türkiye açısından sağlık turizmini geliştirecek bir unsurdur. 

 

    ABD vatandaşları için ise sağlık hizmeti alınabilecek destinasyonlar açısından Meksika, Güney 

Amerika ülkeleri, Hindistan ve Tayland ön plana çıkmaktadır. Amerikalı hastalar için yurt dışındaki 

tedavi olmayı cazip hale getiren unsurlar, düşük maliyetli tedavi olma imkanı, yüksek kaliteli sağlık 

merkezlerinde hizmet almak, sağlık hizmeti yanında bulunduğu ülkede turistik faaliyetler de yapmak, 

sigorta kapsamında olmayan tedavilerin yaptırılabilmesi, gizli operasyonlar (cinsiyet değişimi, tüp 

bebek vb.) olarak sayılabilir. 

 

    Dünyadaki sağlık merkezleri ve hastaneler 80 ülkede faaliyet gösteren Joint Commission 

International (JCI) kurumuna akredite olma çabası içindedir. Bu kuruma üye sağlık kuruluşları daha 

güvenilir olarak kabul edilmektedir. 2010 yılı itibariyle 44 ülkede 344 kuruluş bu kuruma akredite 

olmuştur. Türkiye’den 39 hastane JCI onaylıdır ve bu ülkemiz için büyük bir avantajdır. 
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Sağlık Turizmi Ekonomisi ve Dolaylı yoldan EXPO’nun kazanılması durumunda ekonomik faydaları 

 

    Dünya’da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon Amerikan Doları tutarında 

sağlık harcaması yapıldığı resmi kaynaklarca tespit edilmiştir. Ülkeler, gelişmişlik düzeylerine göre 

farklılık göstermekle birlikte sağlık harcamalarına GSMH’lerinin %2’si ile %16’sı arasında değişen 

oranlarında pay ayırmaktadırlar. 2008’de Türkiye’ de ise bu oran %5,7 olup, %8,9 olan OECD 

ortalamasının altındadır. Türkiye’de sağlık harcamaları tutarı 2009 yılında 38 milyar USD’ye ulaşmıştır 

ve GSYİH içinde %6,2’lik bir paya sahiptir. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının ortalama %73’ü 

kamu tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de ise bu oran 2000 yılında %63 iken 2009’ da %71’e 

ulaşmıştır. 
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    Küresel olarak dünyada yaklaşık 600 milyon sağlık turisti bulunduğu bilinmektedir. 2012 yılında 

sağlık turizminden elde edilen gelirlerinin 60 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkacağı tahmin 

edilmektedir. ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5,4 milyar Dolar ve Avrupa’da 3,5 milyar Avro 

olduğu bilinmektedir. 

 

    Genel olarak sağlık turizminin, özel olarak da medikal turizmin gelişmesinde en temel etken ülkeler 

arasındaki fiyat farklılıklarıdır. Özellikle karmaşık cerrahi müdahalelerde çok önemli fiyat farklılıkları 

vardır. Örneğin, 2003 yılında kalbi delik olan bir çocuğun ameliyatı ABD’de 70.000 dolar iken 

Hindistan’da bu ameliyat yalnızca 4.400 dolardı. Açık kalp ameliyatları İngiltere’de 70.000, ABD’de 

150.000 dolar iken Hindistan’da en iyi hastanelerde 3.000 ile 10.000 Dolar arasında değişmektedir. Bu 

durum hasta akım yönünü de kolayca anlaşılır kılmaktadır. 

 

    Fiyat farklılıkları yanında döviz kuru farklılıkları da diğer önemli etkendir. Medikal turizm konusunda 

destinasyon ülkelerden birindeki ülke para biriminin değer kazanması ya da kaybetmesi 

karşılaştırmalı fiyat avantaj ya da dezavantajlarından dolayı hastaların kolayca destinasyon 

değiştirmelerine yol açabilmektedir. 

 

    Zengin batılı ülkelerde ve özellikle ABD’de, sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olmaktan çıkıp özel 

sektöre devredilmesi nedeniyle sağlık harcamalarındaki artış sağlık hizmetleri pazarlamasının medikal 

hizmetler pazarlamasına dönüşmesi etkili olmuştur. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmeye 

başlaması da bu alanda önemli bir rekabetin doğmasına yol açmıştır. 

 

    Bazı batı ülkelerinde kozmetik, diş ameliyatları ve estetik amaçlı operasyonların sağlık sigortası 

kapsamı dışında tutulması da bu amacı taşıyan insanların yabancı ülkelerde ucuz tedavi arayışlarına 

girmesine yol açmıştır. Fransa gibi bazı ülkelerde takma diş veya diş kaplama gibi kendi sigorta 

kurumlarının ödemediği sağlık hizmetleri için bu tip turizm benimsemiştir. 

 

    Medikal turizmin değişik bir türü de ulus-ötesi emekliliktir. Başka ülkelerdeki yaşlılar için bakım 

merkezleri bu kategorideki turistleri çekmektedir. Kenya gibi ülkeler yaşlı hastaların uzun süre ülkede 

kalmasına izin vermektedir. Türkiye’de de bu kategorideki Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen 

emeklilere hitap etme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde Bakım 

Sigortası sisteminin 1995 yılından beri uygulanması, yaşlılara ve engellilere dönük sağlık hizmetleri 

bakımından önemli bir finansman kaynağı olmaktadır. 

 

 

Türkiye’de Sağlık Turizmi 

 

    Türkiye 2010 yılında yaklaşık 29 milyon turist ağırlayarak yaklaşık 18 milyar dolar gelir elde etmiştir. 

2010 yılında yaklaşık 10 milyon turist sağlık turizmi için Türkiye’ye gelmiştir. Sağlık turizmi sektörü her 

yıl %6 ile % 12 arasında büyümektedir. Son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda hasta 

tedavi için Türkiye’deki özel sağlık kuruluşlarını tercih ettiği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, 

orijin ülkelerde çağdaş yöntemlerle gerçekleştirilen tıbbi operasyonların ülkemizde de uygun 

fiyatlarla yapılmasıdır. 
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    Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek, açık kalp ameliyatı, deri 

hastalıkları, check up, kanser tedavileri, kulak burun boğaz, diyaliz ve kalp-damar cerrahisi, jinekoloji, 

beyin cerrahisi, ortopedi, diş, spa, fizik tedavi rehabilitasyon gibi hemen her dal için gelen yabancı 

hastalar gerek düşük maliyet, gerekse yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle Türk sağlık 

kuruluşlarını tercih etmektedir. 

 

    Türkiye’deki merkezler ABD ve Avrupa’daki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Türk 

doktorlarının başarıları da dünya ülkeleri tarafından izlenmektedir. Türkiye medikal turizmi ile temel 

hedef; gelen hastaların ve ailelerinin, bedenen ve ruhen sağlık hizmeti almalarını, tedavi oldukları 

bölgede turizm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamak olmalıdır. Bu konuda en önemli gelişme, 

Kayseri’de bir özel Göz Merkezi ile ICC-T Ajansının ortak geliştirdiği bir projedir. Uzman bir seyahat 

acentesi aracılığı ile ABD ve Avrupa’dan düzenlenecek tur paketleri sayesinde 4-8 bin Avro arası 

bedellerle lasik operasyonlar yapılması ve tedavi sırasında da 5 günlük bir tur hizmeti sunulması 

planlanmıştır. Bu turlara dâhil hizmetlerde Kapadokya gezisi, kayak olanakları ve kültür vb. gezileri de 

yer almaktadır. Bu örnek de medikal turizm ile diğer turizm türlerinin nasıl entegre edilebileceğini 

göstermektedir. 

 

    

 Ülkemizde medikal turizm birçok bölgede termal turizmi ile birlikte yürütülebilmektedir ve bu da 

ülkemizin çok önemli bir avantajıdır. Özellikle kaplıcaların birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bu 

birlikteliği kolaylaştırmaktadır. Termal turizm açısından önemli bir jeo-termal kuşak üzerinde yer alan 

Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve potansiyeli bakımından da dünyada ilk yedi ülke arasına 

girmektedir. 

 

    Konu ile ilgili uzmanların değerlendirmelerine göre, ülkemize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu 

Avrupa’dan gelmektedir. Bunlardan göz ameliyatı için Türkiye’yi tercih eden turistler ülkede ortalama 

4-5 gün kalmaktadır. Sadece göz ameliyatı için gelen hastalar ülkemize ortalama 2.500 Avro döviz 

bırakmaktadır. Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların önemli bir bölümü göz rahatsızlıkları için, ikinci 

sırada da kısırlık tedavisi için gelmektedir. 

 

    Ülkemiz açısından medikal turizmde kişi başına ortalama harcamanın ortalama 2.500 dolar olduğu 

ve tatil turizmi ortalamasının da 650 dolar olduğu düşünüldüğünde medikal pazarın ne kadar önemli 

olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Ülkemizde medikal turizm konusunda çok önemli yatırımlar yapan bir 

Göz Hastanesi Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı’nın beyanına göre bu grup 2008 yılında 20.000 

yabancı hastayı tedavi etmiştir ve 2009 yılında bu rakamın 40.000’e çıkması beklenmektedir. Bu grup 

tedavi amaçlı hastalara 7-15 günlük tatil paketleri satmayı da planlamaktadır. Yandaki tabloda 

Türkiye’den yurt dışına giden ve yurt dışından Türkiye’ye gelen hastaların sayısı ve yaptığı harcamalar 

verilmiştir. 
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Türkiye’de Sağlık Turizminin Avantajları 

 

Türkiye’de sağlık turizminin avantajları aşağıda belirtilmiştir; 

 

• Hastanelerin alt-yapıları ve donanımlarının yüksek kalitesi 

 

• Hekimlerin ve hizmet sunucularının eğitim ve deneyim düzeyinin batı ülkeleri standartlarında 

olması 

 

• Uluslararası JCI Akredite Kuruluşuna üye 39 hastanemizle dünyada 2. sırada bulunmamız 

 

• Diğer ülkelere göre sunduğu fiyat avantajları. (Örneğin, yurt dışında 250 Euro olan bir MR 

incelemesi, ülkemizdeki hastanelerde 50 Euro’dur) 

 

• Özellikle bulunduğu coğrafi konum ve geleneksel turizm çekicilikleri (doğal ve tarihi) ve uzun süre 

seyahat engeli yaratmayan iklim koşulları 

 

• Yüksek standartlara ulaşan turizm tesisleri ve iyi yetişmiş yabancı dil bilen personel 

 

• Türkiye’nin sağlık turizmi kapsamında kaplıca, iklim, mağara, deniz, şifalı bitki ve diğer doğal tedavi 

yöntemlerinin en iyi uygulanabileceği zengin bir potansiyele sahip olması 

 

• Türkiye’nin termal kaynakların zenginliği açısından Avrupa’da birinci ve dünyada yedinci sırada 

olması 

 

• Medikal ve sağlık turizminin diğer turizm türleri ile bütünleşebilmesi ve ortak tur programlarının 

yapılabilme olanakları 
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EXPO 2020 Üzerine Medikal Park Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge Koordinatörü  

Op. Dr. Zafer Beken ile Röportaj 2012 

 

 

Türkiye’de sağlık standartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

    “Aslında Türkiye’de sağlık standartları çevremizdeki birçok komşumuzdan daha üst seviyede kaliteli 

hizmet standardı sunmaktayız. Kurmuş olduğumuz hastane dünya standartlarına göre yapıldığı için 

Türkiye ve yurtdışı anlamında hastalarımıza standardize edilmiş kaliteli bir sağlık hizmetini sunmayı 

hedefliyoruz.” 

 

Medikal Park’ın EXPO için çalışmaları neler? 

    “EXPO için sağlık teması işlendiği için Medikal Park gibi birçok üst seviyede sağlık kuruluşunun 

İzmir’e gelmesi lazım. Şayet İzmir sağlık kenti olacak ise, bununla ilgili çalışmaları çok daha fazla 

hızlandırmak gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Sağlık teması işlendiği için 

kendi üzerimize düşen sorumluluğun daha üst seviyede olduğunu hissediyoruz. Medikal Park olarak 

her eve girmeyi düşünüyoruz.” 

 

İzmir’de Sağlık Turizmi açısından ne gibi amaç ve hedefleriniz var? 

    Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin çok bakir olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki 

Hozer ise, şöyle konuştu; “Biz Medikal Park olarak İzmir’de sağlık turizminde yepyeni amaçlar ve 

hedeflerle geldik. Açıldığımızdan bu yana bakmış olduğumuz yabancı hasta sayısı 800’lerin üzerinde. 

Bunların yaklaşık 600 tanesi Libya’dan gelen savaş travmasına maruz kalan değişik branşlarda 

hastalığı olan Libyalı kardeşlerimizi tedavi ettik. Ancak sadece tedavi yapmadık. Libyalı 

vatandaşlarımız tedavi edene kadar çoğu otellerde kaldılar ve oteller tıka basa doldu. Alışveriş 

yaptılar ve bizim kendi hesaplarımıza göre İzmir’de 2 milyon Euro civarında katkıları oldu. Ayrıca 

İskandinavya’dan ve Avrupa’dan gelen hastalarımız da oldu.”   

 

    80 milyon civarında insanın sağlık turizmi için bütün dünyada dolandığını ifade eden Hozer, “Bizler 

2020 yılına kadar 100 milyarlık pastadan en az yüzde 10’unun İzmir’de olmasını bekliyoruz. Yatırım 

stratejimiz de bununla ilgili. Özellikle sağlık temasıyla EXPO’yu İzmir aldığında bu konuyla ilgili 

gelişeceğini şu andan itibaren planlamaktayız” dedi.    

 

    Sağlık turizmi üç ana başlıkta toplayan Hozer, “SPA ve kaplıca denilince İzmir’in tarihi kaplıca 

tedavisiyle örtüşmüştür. Hatta İzmir, kaplıca tedavisini dünyaya lanse ederek duyuran bir coğrafya’da 

yaşıyoruz. Giderek yaşlanan insanlara yönelik sosyal ve tıbbi bütün ekipmanlarımızı ve hastane alt 

yapımızı değiştirmek zorundayız. Nüfusumuzun yüzde 8’i engelli. Yüzde 8’i de yaşlılar. Kronik 

hastalıkları da düşünürseniz yüzde 24. Tüm yatırımlarımız kendi toplumumuza olan yatırımlardır.’  

 

    Medikal Park olarak İzmir’de yepyeni standartlarla hastalarımıza hizmetler tanıdık şeklinde konuşan 

Hozer, “Aynı şeyi sağlık turizmine de yaparak İzmir’in sağlık turizminde almış olduğu payın yüzde 5 

seviyesinde artması amacıyla buradayız. Bütün alt yapımız buna uygun. Alt yapımızın özellikleri birçok 

Avrupa ülkesinde yok. Almanya’da 5 eyalet gezdik ve 10 hastaneyi gördük, hiç birisinde bizim şu anda 

hastanemiz kadar standartları yüksek hastaneler değildi. İzmir’de unumuz, şekerimiz var. Helva 

yapmak için çok az zaman kaldı. Hızla bunu oluşturacağız.” 
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EXPO 2020 “İZMİR, HERKES İÇİN SAĞLIK”  İLE ALAKALI YAPILAN ANKET ARAŞTIRMASI VE 

SONUÇLARI 

 

UYGULAMA; 

Yaşar Üniversitesi - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü 4. sınıf 
öğrencileri olarak, ''Expo 2020'' uluslararası fuar organizasyonu ile ilgili sadece İzmir ilini kapsayan bir 

anket çalışması yürütmekteyiz. Aşağıda size yöneltilen soruları bu doğrultuda yanıtlamanızı rica 
ederiz. 

1) Yaşınız 

____________________________________________  

 

2) Cinsiyetiniz 

( ) Erkek 

( ) Kadın 

3) Medeni Haliniz 

( ) Evli 

( ) Bekâr 

( ) Dul/Boşanmış 

4) Eğitim Düzeyiniz (en son mezun olduğunuz okul) 

( ) İlköğretim 

( ) Lise 

( ) Üniversite 

( ) Lisansüstü 

5) Mesleğiniz 

____________________________________________  

 

6) Aylık gelir düzeyiniz nedir? 

( ) 0-1000 

( ) 1000-2500 

( ) 2500-4000 

( ) 4000 ve üzeri 
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7) Expo 2020 hakkında ne kadar bilginiz var? 

( ) Çok iyi 

( ) İyi 

( ) Orta 

( ) Az 

 

8) Expo 2020'nin İzmir'e getirilerini önem sırasına göre sıralayınız 

(1 den 4 e kadar. 1:en önemli, 4:en önemsiz) 

_______Turist Yoğunluğu 

_______Lokal ekonomik ve ticari gelişmeler 

_______Lokal yenilikler 

_______İzmir'in tanıtımı 

9) Expo 2020'nin firmalara katkılarını önem sırasına göre sıralayınız  

(1 den 5 e kadar. 1:en önemli, 5:en önemsiz) 

_______Döviz kazanımı 

_______Yeni ticaret anlaşmaları 

_______İthalat artışı 

_______İş artışı 

_______Yeni fikirler 

 

10) Expo tanıtımı için nasıl bir reklam kampanyası yapılabilir, size göre en önemli olanı seçiniz 

( ) Kültürel ağırlıklı 

( ) Ticari ağırlıklı 

( ) Turizm ağırlıklı 

11) Günümüze kadar yapılan Expo 2020 tanıtım çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? 

( ) Yeterli 

( ) Yetersiz 

 

 

 

 

 



16 
 

12) Expo 2020'nin Türkiye için önemini, önem sırasına göre sıralayınız 

(1 den 5 e kadar. 1:en önemli, 5:en önemsiz) 

_______Turizmin canlanması 

_______Ekonomik ve ticari gelişim 

_______Uluslararası ilişkilerin gelişimi 

_______Türkiye'nin daha çok tanınması 

_______Politik gelişim 

13) Sizce, İzmir ili Expo 2020 için yeterince organize mi? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

14) Expo 2020 organizasyonunun İzmir'de yapılması durumunda başarılı olunacağına inanıyor 
musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

15) Expo 2020 organizasyonu için İzmir altyapı olarak hangilerini geliştirmelidir? önem sırasına göre 
sıralayınız 

(1 den 5 e kadar. 1:en önemli, 5:en önemsiz) 

_______Konaklama 

_______Fuar alanı büyüklüğü 

_______Şehir temizliği 

_______Şehir içi ulaşım 

_______Şehirlerarası ulaşım 

16) Expo 2020 fuar süresi ne kadardır? 

( ) 2 ay 

( ) 4 ay 

( ) 6 ay 

( ) Bilmiyorum 

Yapılan bu anket çalışmasında tüm bilgiler KESİNLİKLE GİZLİ kalacaktır ve başka bir kuruluş ile 
paylaşılmayacaktır. Çalışmalarımıza değer verip sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 
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EXPO 2020 İZMİR ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ İZMİR İLİNDE YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI: 

Yaşar Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü 4. 

sınıf öğrencileri tarafından İzmir il sınırları içerisinde yapılan ve İzmir’li vatandaşların, ticaretle 

uğraşanların “EXPO 2020 İZMİR'' organizasyonu ile ilgili bilgilerinin araştırılmasına yönelik bu anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı eğitim ve gelir düzeylerine sahip farklı meslek 

gruplarından İzmir’lilere yöneltilen anket sorularına verilen yanıtlar değerlendirilerek gelir düzeyi, 

eğitim düzeyi ve meslek grupları ilişkilendirilerek incelenmiştir. 

Anketimiz İzmir il sınırları içinde olmak üzere 300 kişiye gönderilmiştir. Fakat geri dönüş sayısı 

289’dur. Gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve meslek grupları ilişkilendirilerek yapılan çalışmalardan elde 

edilen dağılımlar aşağıdaki grafiklerdeki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo 2020 Hakkında Bilgi Yüzdeleri: 

 

Yapılan anket çalışmasına katılanların %50’den fazlasında hem İzmir ili ve dolayısıyla ülkemiz içinde 

önemli olan organizasyon hakkında çok az bilgiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Expo 2020 Hakkında Bilgi Yuzdeleri
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Esnaf 92 

Öğretmen 26 

Mühendis 23 

Yönetici 11 

Sekreter 8 

Turizmci 8 

Diğerleri 115 
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Expo 2020 Hakkında Bilgisi Olanların Cinsiyete Göre Yüzdeleri: 

      

cinsiyet Çok iyi İyi Orta Az Genel Toplam 

Erkek 6,67% 17,67% 16,33% 14,67% 55,33% 

Kadın 4,67% 10,67% 17,67% 11,67% 44,67% 

Genel Toplam 11,33% 28,33% 34,00% 26,33% 100,00% 

 

 

Anket çalışması organizasyona olan ilgilinin erkeklerde bayanlara göre daha fazla olduğunu 

göstermiştir. 
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EXPO 2020’ nin İzmir’e Getirilerinin Turist Yoğunluğuna Göre Önem Yüzdeleri: 

 

Çoğunluğun EXPO 2020 fuar süresi boyunca İzmir’de artan Turist yoğunluğunun İzmir’e hiçbir getirisi 

ve önemi olmayacağını söylemelerine rağmen, bu düşüncenin tersini savunanların sayısı çokda az 

değildir. 

 

Expo 2020 Hakkında Bilgisi Olanların Yaşa Göre Yüzdeleri: 

      

Yas Çok iyi iyi orta az Genel Toplam 

20 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 2,70% 

30 0,00% 10,81% 13,51% 2,70% 27,03% 

40 2,70% 5,41% 13,51% 5,41% 27,03% 

50 5,41% 16,22% 5,41% 5,41% 32,43% 

60 0,00% 5,41% 0,00% 2,70% 8,11% 

70 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 2,70% 

Genel Toplam 8,11% 37,84% 35,14% 18,92% 100,00% 

 

Expo 2020'nin İzmir'e Getirilerinin Turist 

Yoğunluğuna Göre Önem Yüzdeleri

21,1%

25,6%

21,5%
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Orta yaş grubunun, 50 yaş grubu, EXPO 2020 fuarı ile ilgili diğer yaş gruplarına göre daha duyarlı 

olduğu gözlemlenmiştir. Genç ve yaşlı kesim Fuar hakkında çok bilgi sahibi değillerdir. 

 

Expo 2020 Hakkında Bilgi Düzeyi ile Eğitim Seviyesi 
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ilköğretim 0,67% 1,33% 0,67% 3,00% 5,67% 

lise 0,67% 5,67% 12,67% 11,67% 30,67% 

üniversite 6,67% 17,67% 19,00% 10,00% 53,33% 

lisansüstü 3,33% 3,67% 1,67% 1,67% 10,33% 

Genel Toplam 11,33% 28,33% 34,00% 26,33% 100,00% 

 

Yapılan anket çalışmasına göre EXPO 2020 İZMİR hakkındaki bilgi düzeyinin, üniversite eğitimine sahip 

olan vatandaşlar arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Expo 2020 Hakkında Bilgi Düzeyi ile Aylık Gelir Seviyesi: 

      

Say s7-bilgi s7-bilgi         

gelir cok iyi iyi orta az Genel Toplam 

0-1000 0,67% 2,00% 6,00% 6,67% 15,33% 

1000-2500 2,00% 10,67% 15,33% 10,33% 38,33% 

2500-4000 2,67% 8,00% 8,67% 6,00% 25,33% 

4000 ve Üzeri 6,00% 7,67% 4,00% 3,33% 21,00% 

Genel Toplam 11,33% 28,33% 34,00% 26,33% 100,00% 

 

 

Gelir düzeyi 2000 – 4000 TL arasında olan vatandaşlarımızda EXPO 2020 İZMİR ile ilgili bilgi düzeyinin 

diğer gelir düzeylerindeki vatandaşlara nazaran çok belirgin bir şekilde fazla olduğu görülmüştür. 
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EXPO 2020’ nin İzmir’e Getirilerinin Ekonomik ve Ticari gelişmelere Göre Önem Yüzdeleri: 

 

 Büyük bir çoğunluğa göre EXPO 2020 İZMİR’in, İzmir’e en çok ekonomik ve ticari gelişmeler 

sağlayacağına inanmaktadır. 

 

EXPO 2020’ nin İzmir’e Getirilerinin İzmir’in Tanıtımına Göre Önem Yüzdeleri: 

 

Ankete katılan İzmir’li vatandaşların büyük bir çoğunluğu EXPO 2020 İZMİR’nin İzmir’in tanıtımında 

çok önemli bir işlevi olacağına inanmaktadır. 

 

 

 

 

Expo 2020'nin İzmir'e Getirilerinin Ekonomik ve 

Ticari Gelişmelere Göre Önem Yüzdeleri
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Günümüze Kadar Yapılan EXPO 2020 Tanıtım Çalışmaları Yeterli midir?: 

 

 

Yapılan anket çalışmasına göre, İzmir’lilerin  önemli bir çoğunluğu günümüze kadar gerçekleştirilen 

tanıtım çalışmalarını yeterli bulmamaktadır. 

 

EXPO 2020 Tanıtımı İçin Ne Tür Reklam Kampanyası Yapılsın?: 

 

 

 

Yapılan anket çalışmasında, İzmir’li vatandaşlara nasıl bir tanıtım kampanyası yapılması gerektiği 

sorusu yöneltildiğinde ticari olguların ağırlıklı olduğu bir reklam kampanyası hazırlanması yönündeki 

görüşler ağırlıklı bir şekilde yansıtılmıştır. 

 

 

Günümüze Kadar Yapılan Expo 2020 

Çalışmaları Yeterli midir?
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