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Türkiye’nin Sağlık Turizm 
Performansının TOPSIS 
Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Turkey's Health 
Tourism Performance With 
TOPSIS Method

Tevfik BULUT*
Gani DURUR**

ÖZET
Sağlık turizminin gelişmesi, ülke sınırlarını aşması, dinamik ve sürekli ola-
rak genişleme trendinde olması ve dünya ölçeğinde artan bir pazar payına 
sahip olması, sağlık turizm sektörünü rekabet yoğun bir yapıya dönüştür-
müştür. Sağlık turizmi milli gelire olan katkısı, döviz geliri ile cari açığı 
azaltması, istihdam sağlaması, etkin bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak 
kullanılması açısından da ülke ekonomileri içinde önemli bir paya sahiptir. 
Bu özellikleriyle sağlık turizmi çok yakından takip edilmesi, ulusal düzeyde 
değerlendirilmesi ve inovatif çözümler geliştirilmesi gereken stratejik bir 
sektör haline gelmiştir. Ulusal düzeyde sağlık turizm performansının değer-
lendirilmesi ve inovatif çözümler geliştirilmesi, karar alıcıları çok kriterli 
ve kompleks farklı problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Karar alıcıların 
bu problemlere en kısa sürede çözüm üretmek zorunda olmasından dola-
yı çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin kullanılması, kritik rol 

*  Sorumlu Yazar: Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tevfik.bulut@sanayi.gov.tr
* Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Bilim Uzmanlığı Yüksek Lisans Öğrencisi
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oynamaktadır. Bu çalışmada, performans kriterleri ve bu kriterlerin önem 
düzeyi belirlendikten sonra ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSIS yön-
temi kullanılarak Türkiye’nin sağlık turizm performansı değerlendirilmiştir. 
Çalışma sonucunda, Türkiye’nin sağlık turizm performansının 2015 yılına 
ait çeyrek dönemler arasında farklılık gösterdiği ve doğrusal bir gelişme 
göstermediği saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: sağlık turizmi, çok kriterli karar verme, ÇKKV, per-
formans analizi, TOPSIS

ABSTRACT
The development of health tourism, exceeding the country's borders, dyna-
mic and constantly being on the expansion trend and having a growing 
market share worldwide have transformed the health tourism sector into a 
competition dense structure. Health tourism also have a significant share 
in terms of contribution to national income, reduction of the current acco-
unt deficit through foreign exchange earnings, providing employment, use 
as effective marketing and promotional tool. With these characteristics, he-
alth tourism has turned into a strategic sector that should be followed very 
closely, evaluated at national level and developed innovative solutions. At 
national level, the assessment of health tourism performance and developed 
innovative solutions bring decision-makers faced with different problems 
which are multi-criteria and complex. Because decision-makers have to pro-
duce solutions to these problems as soon as possible, the use of multi-criteria 
decision making (MCDM) methods plays a critical role. In this study, after 
determining performance criteria and the level of importance of these crite-
ria, Turkey's health tourism performance have been evaluated using TOPSIS 
method which is one of the MCDMmethods. As a result of the study, it has 
been determined that Turkey's health tourism performance has varied and 
hasn’t show a linear development between the quarters of the year 2015.

Key Words: health tourism, multi-criteria decision-making, MCDM, per-
formance analysis, TOPSIS.
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1. Giriş

Küresel arenada en hızlı gelişim gösteren  ve büyüme trendinde 
olan sektörler arasında  turizm sektörü başat bir yapıya bürünmüş-
tür. Günümüzde bu sektör dünya gayri safi hasılası içerisinde önemli 
rol oynayan bir aktör konumuna gelmiştir (İTO Raporu, 2007, s.4). 
Turizm ve onun bileşenlerinden olan sağlık turizmi de milli gelire 
ivme kazandırılması, döviz gelirleri ile cari açığının azaltılması, is-
tihdam oluşturulması, etkin bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak 
kullanılmasında elzem bir yapıya sahiptir. Bu özellikleriyle sağlık 
turizmi ülke ekonomileri içinde önemli bir paya sahiptir ve artan 
oranda pay sahibi olmaya da devam etmektedir. 

Küreselleşen ekonomide, sağlık turizminin gelişmesi, ülke sı-
nırlarını aşması, dinamik ve genişleme trendinde olması ve dünya 
ölçeğinde artan bir pazar payına sahip olması, bu sektörü yoğun re-
kabetçi bir yapıya dönüştürmüştür. Sektörün yoğun rekabetçi yapısı, 
başarıya ulaşmak için kaliteyi artırmayı, yeniliklerle birlikte trendle-
ri takip etmeyi, uluslararası standartlara sahip olmayı ve nihai olarak 
mevcut kaynakları iyi pazarlayabilmeyi ve marka olmayı elzem hale 
getirmiştir (BAKA, 2013, s.11). Bahsedilen amaçlara yönelik olarak 
son dönemlerde Türkiye’de kurumsal boyutta önemli yapılanmalar 
yaşanmıştır. Türkiye’de sağlık turizm yapılanması, “Sağlık Bakanlı-
ğı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bünyesinde 2010 yı-
lında “Sağlık Turizmi” birimi kurulması ile ivme kazanmıştır. Daha 
sonrasında, söz konusu birim, 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Müker-
rer) sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kabul edilerek 
Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında; “Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bünyesinde “Sağlık Turizmi Daire 
Başkanlığı” olarak yapılandırılmıştır (Resmi Gazete, 2011, md.8.). 
Sağlık turizmi ile ilgili devlet politikalarının ağırlık kazanması ise 
06/07/2013 tarihli ve 28699 (Mükerrer) sayılı “Onuncu Kalkınma 
Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar” ile başlamıştır 
(Resmi Gazete, 2013). 10. Kalkınma Planı üçüncü bölüm Öncelikli 
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Dönüşüm Programları (ÖDP) kapsamında Sağlık Turizminin Ge-
liştirilmesi Programı’nın amacı ve kapsamı, hedefleri, göstergeleri, 
bileşenleri ve programdan sorumlu kurum/kuruluşlar belirlenmiştir. 
Bu amaçla 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Genelge ile “Sağlık 
Turizmi Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur (Resmi Gazete, 
2015). Kurul, 2015 yılından bu yana faaliyetlerini devam ettirmek-
tedir. Bunların yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 
“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” çalışmasında da sağlık turizminin 
geliştirilmesine yönelik hedefler belirlenmiştir (Topuz, 2012, s.16). 

Diğer taraftan, sağlık turizminin ülke ekonomileri açısından öne-
mi ve Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen sağlık turizm yapılan-
maları bahsedilenler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında 
sağlık turizmi, ulusal düzeyde performansının değerlendirilmesi ve 
inovatif çözümler geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör haline 
gelmiştir. Bundan dolayı karar alıcılar sürekli olarak çok kriterli 
ve kompleks farklı problemlerle karşılaşmaktadır. Karar alıcıların 
bu problemlere en kısa sürede çözüm üretmek zorunda olmasından 
dolayı çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin kullanılması 
kritik bir öneme sahiptir.

Bir analitik yöntemler topluluğu olan ÇKKV yöntemleri farklı 
özelliklere sahip seçenekler arasından en iyi alternatifin belirlenme-
sinde kullanılır (Yılmaz Türkmen ve Çağıl, 2012, s.63). Bu yöntem-
ler, özel ve kamu sektöründeki karar alıcılara karar verme aşamasın-
da destek sağlamaktadır.

Karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden biri olan TOP-
SIS, diğer bir ifadeyle “Technique for Order Preference by Similarity 
to Ideal Solution”, seçenekler içinden optimal olanın belirlenmesine 
olanak tanıyan bir tekniktir. Bu yöntemle karar alırken belirlenen bir 
seçeneğin pozitif ideal çözüme yakın olması, negatif ideal çözüme 
ise uzak olması beklenir (Lai, Liu and Hwang, 1994, s.486-500). 

Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilmiş ÇKKV yön-
temlerinden TOPSIS günümüzde en yaygın kullanılan yöntemlerden 
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biridir (Hwang and Yoon, 1981). Bu yöntemin kullanım alanlarına 
örnek olarak, İstanbul ilinde sağlık performansının değerlendirilme-
si (Karadayı and Karsak, 2014, s.228-233), 4x4 arama ve kurtarma 
aracı seçimi (Şahin ve Akyer, 2011, s.72-78), çimento fabrikalarının 
finansal performanslarının değerlendirilmesi (Ertuğrul ve Karaka-
şoğlu, 2009, s.702-715), bankaların üretim firmalarının kredibilite-
sini değerlendirmesi (İç ve Yurdakul, 2010, s.567-574), bankacılık 
sektöründeki finansal performansın değerlendirilmesi (Seçme, Bay-
rakdaroğlu ve Kahraman, 2009, s.11699–11709), Borsa İstanbul’da 
işlem yapan turizm işletmelerinin finansal performanslarının de-
ğerlendirilmesi (Özçelik ve Kandemir, 2015, s.97-114), risk analizi 
(Tsaur, 2011, s.4295–4304), tedarikçi seçimi (Boran, Genç, Kurt and 
Akay, 2009, s.11363–11368), bankacılık sektöründe hizmet kalite-
sinin değerlendirilmesi (Ustasüleyman, 2009, s.33-43), yatırımların 
finansal açıdan değerlendirilmesi (Tolga, 2008, s.359-371), teknolo-
ji firmalarının finansal performanslarının değerlendirilmesi (Duma-
noğlu ve Ergül, 2010, s.101-111), heterojen kablosuz ağlarda enerji 
verimli şebeke seçimi (Chamodrakas and Martakos, 2012, s.1929–
1938), sanal kurumsal ortak seçimi (Ye, 2010, s.7050–7055), otomo-
tiv firmalarının performans ölçümü (Yurdakul ve İç, 2003, s.1-18), 
havayolları işletmelerinin performanslarının değerlendirilmesi (Ak-
kaya, 2004, s.15-29), Türkiye’deki kamu bankalarının performans-
larının değerlendirilmesi (Demireli, 2010, s.101-112) çalışmaları 
gösterilebilir.

TOPSIS yöntemine göre performans değerlendirmesi aşağıda be-
lirlenmiş adımlara göre yapılmaktadır (Yıldırım ve Önder, 2015).

Adım 1: Karar matrisinin (A) oluşturulması

Karar vericiler tarafından oluşturulan karar matrisi (A) mxp bo-
yutlu bir matristir. Matrisin satırlarında karar noktaları gösterilirken 
sütunlarda ise faktörlere yer verilir. Bu matris eşitlik (1)’de gösteril-
miştir.
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Adım 2: Matrisin Normalizasyonu

Bu adımda, her bir aij değerlerinin (a11, a21, a31...am1)  kareleri 
alınarak bu değerlerin toplamından oluşan sütun toplamları bulunur 
ve her bir aij  değeri ait olduğu sütun toplamının kareköküne bölü-
nür. Bu işlem ile birlikte normalizasyon işlemi yapılır. İşlemle ilgili 
notasyon eşitlik (2)’de gösterilmiştir.

Daha sonra eşitlik (3)’deki normalize matris elde edilir.
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Adım 3: Ağırlıklandırılmış normalize matrisin (V) elde 
edilmesi

Normalize edilmiş matrisin her bir değeri wij gibi bir değerle 
ağırlıklandırılması yapılır. Burada wij değer toplamları 1’e eşit ol-
ması gerekir. Diğer bir deyişle ∑wi=1’dir. Matrisin normalize edil-
mesinden sonra elde edilen nij değerleri wij ağırlıkları ile çarpılması 
sonucu eşitlik (4)’te belirtilen ağırlıklandırılmış normalize matris 
bulunur.

n

i=1

(4)

(5)

(6)

Adım 4: İdeal çözümlerin bulunması

Bu adımda, amaç maksimizasyon ise her bir sütuna ait maksimum 
değerler olan pozitif ideal çözüm değerleri belirlenir. Daha sonra ise 
yine her bir sütuna ait minimum değerler elde edilerek negatif ideal 
çözüm değerleri belirlenmiş olur. Eğer minimizasyon amaçlanıyorsa 
elde edilen değerler tam tersi olacaktır. Pozitif ideal çözümlere iliş-
kin notasyon eşitlik (5)’te ve negatif ideal çözümlere ilişkin notas-
yon ise eşitlik (6)’da gösterilmiştir.

A* = {max vij  olmak üzere}

A* = {v*
 , v

*
 ,...,v

*olmak üzere}her bir sütuna ait maksimum değerler,
i

1 2 n

(A-) = {min vij  olmak üzere}

(A-) = {v-
 , v

-
 ,...,v

-  olmak üzere} her bir sütuna ait minimum değerler,
i

1 2 n
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(7)

(8)

(9)

Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması

Pozitif ideal ve negatif ideal noktalara olan uzaklık değerleri he-
saplanırken öklidyen uzaklıktan yararlanılmaktadır. Öklidyen uzak-
lığın hesaplanması ile ilgili notasyon eşitlik (7)’de gösterilmiştir 
(Alpar, 2011).

( )2

1

p

ij ik jk
k

d x x
=

= −∑

( )2* *

1

n

i ij j
j

S v v
=

= −∑

Burada;

xik : i. gözlemin k. değişken değeri

xjk : j. gözlemin k. değişken değeri

p  : değişken sayısını göstermektedir.

Eşitlik (7)’deki notasyon, pozitif ideal uzaklığın hesaplanması için 
genelleştirilecek olursa eşitlik (8) ve negatif ideal uzaklığın hesap-
lanması için genelleştirilecek olursa eşitlik (9) kullanılır.

( )2

1

a

i ij j
j

S v v− −

=

= −∑

Burada karar noktası sayısı kadar S*  ve S- olacaktır.i i
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2. Araştırma

Bu çalışmanın temel amacı, ÇKKV yöntemlerinden TOPSIS 
kullanılarak Türkiye’nin sağlık turizm performansının değerlendi-
rilmesidir. Bununla birlikte çalışmanın alt amacı ise değerlendirme 
yapacaklar için dikkate alınması gereken kriterleri ve bu kriterlerin 
önem düzeyini belirlemektir.

         Çalışma kapsamında, literatür taraması ve uzman görüşleri 
doğrultusunda değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Uzmanlardan 
oluşan bir ekip tarafından kriterler belirlendikten sonra bu kriterlerin 
birbirlerine olan göreceli üstünlükleri ve önem ağırlıkları ortaya ko-
nulmuştur. Bu çerçevede, 5 kriter kabul edilerek 3’er aylık 4 çeyrek 
dönem üzerinden başarı sıralaması yapılmaya çalışılmıştır.

2.1. Veri Hazırlama

Çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı Yabancı Hasta Takip Sis-
temi ve TÜİK veri tabanından elde edilen 3’er aylık 4 çeyrek dö-
nemlik  (2015 1. çeyrek-2015 4. çeyrek) veriler kullanılmıştır. Kul-
lanılan veri seti ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir. Elde edilen 
verilerin hesaplanmasında “Microsoft Office Excel 2010” kullanıl-
mıştır.

Adım 6: Nispi yakınlığın  (C*) elde edilmesi

İdeal çözüme nispi yakınlığının bulunmasında pozitif ideal ve ne-
gatif ideal uzaklıklardan faydalanılır. İdeal çözüm için nispi yakınlık   
C* ile gösterilir. Burada C*  değeri 0≤C*≤1 aralığında değer alır ve  
C*=1 ilgili karar noktasının ideal çözüme mutlak yakınlığını, C* =0 
ise ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını 
gösterir. İdeal çözüme nispi yakınlığın hesaplanmasında eşitlik (10) 
kullanılır.

i

i

i ii

i

(10)
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Yapılan çalışmada, toplam 5 kriter belirlenmiştir. Bu kriterler ve 
kısaltması Tablo 2’de sunulmuştur.

Kriterlerin seçiminde kriterler arasındaki nedensellik ilişkisi ve 
reel etkinin ölçülmesinin hedeflenmesi etkili olmuştur. Bu kapsam-
da belirlenen kriterler ve belirlenen bu kriterlerin yer alma nedenleri 
aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 1. Kullanılan Veri Seti ve Kaynakları

Tablo 2. Karar Problemine Ait Kriterler ve Alternatifler

Kriter 1: Yurtdışından gelen hasta sayısı (YDGHS)

Yurt dışından gelen hasta sayısı, ülkemizde sağlık turizmi hizmeti 
sunulan ve kayıtlara giren T.C vatandaşı olmayan kişi sayısını belirt-
mektedir. Araştırma kapsamında bu kritere yer verilmesinin nedeni, 
çalışmanın temel veri setini oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

Kriter 2: Hizmet sektörü güven endeksi ortalaması (HSGEO)

Çalışma kapsamında ele alınan diğer bir kriter, sektörel güven 
endeksleri içinde yer alan hizmet güven endeksi’dir. Bu endeks ile 
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2. ARAġTIRMA 

Bu çalışmanın temel amacı, ÇKKV yöntemlerinden TOPSIS kullanılarak Türkiye’nin 

sağlık turizm performansının değerlendirilmesidir. Bununla birlikte çalışmanın alt amacı ise 

değerlendirme yapacaklar için dikkate alınması gereken kriterleri ve bu kriterlerin önem 

düzeyini belirlemektir. 

         Çalışma kapsamında, literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirme 

kriterleri belirlenmiştir. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kriterler belirlendikten sonra 

bu kriterlerin birbirlerine olan göreceli üstünlükleri ve önem ağırlıkları ortaya konulmuştur. 

Bu çerçevede, 5 kriter kabul edilerek 3’er aylık 4 çeyrek dönem üzerinden başarı sıralaması 

yapılmaya çalışılmıştır. 

2.1. Veri Hazırlama 

Çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı Yabancı Hasta Takip Sistemi ve TÜİK veri 

tabanından elde edilen 3’er aylık 4 çeyrek dönemlik  (2015 1. çeyrek-2015 4. çeyrek) veriler 

kullanılmıştır. Kullanılan veri seti ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir. Elde edilen 

verilerin hesaplanmasında “Microsoft Office Excel 2010” kullanılmıştır. 

Tablo 1. Kullanılan Veri Seti ve Kaynakları 
 
Veri Seti 
 

Sorumlu 
KuruluĢ Kaynak 

Yurtdışından Gelen Hasta Sayısı Sağlık Bakanlığı http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci  
Hizmet Güven Endeksi  TÜİK http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1103 
Enflasyon Oranı (%) TÜİK http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 
Yurtdışında İkamet Eden Yabancı 
Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri ($) TÜİK http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1072 

Yurtdışında İkamet Eden 
Yabancı Ziyaretçi Sayısı TÜİK http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1072 

 

Yapılan çalışmada, toplam 5 kriter belirlenmiştir. Bu kriterler ve kısaltması Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Karar Problemine Ait Kriterler ve Alternatifler 
 

Kriterler 
 

Kriter  
Kodu Alternatifler Alternatif 

Kodu 

Yurtdışından Gelen Hasta Sayısı YDGHS 1. Çeyrek Q1 
Hizmet Sektörü Güven Endeksi 
Ortalaması HSGEO 2. Çeyrek  Q2 

Enflasyon Oranı (%) EO 3. Çeyrek  Q3 
Yurtdışında İkamet Eden Yabancı 
Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri ($) YDYZS-TG 

4. Çeyrek Q4 Yurtdışında İkamet Eden Yabancı 
Ziyaretçi Sayısı YDYZS 

 

Kriterlerin seçiminde kriterler arasındaki nedensellik ilişkisi ve reel etkinin 

ölçülmesinin hedeflenmesi etkili olmuştur. Bu kapsamda belirlenen kriterler ve belirlenen bu 

kriterlerin yer alma nedenleri aşağıda açıklanmıştır. 

Kriter 1: YurtdıĢından gelen hasta sayısı (YDGHS) 

Yurt dışından gelen hasta sayısı, ülkemizde sağlık turizmi hizmeti sunulan ve kayıtlara 

giren T.C vatandaşı olmayan kişi sayısını belirtmektedir. Araştırma kapsamında bu kritere yer 

verilmesinin nedeni, çalışmanın temel veri setini oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

Kriter 2: Hizmet sektörü güven endeksi ortalaması (HSGEO) 

Çalışma kapsamında ele alınan diğer bir kriter, sektörel güven endeksleri içinde yer 

alan hizmet güven endeksi’dir. Bu endeks ile hizmet sektörlerine uygulanan aylık işyeri 

eğilim anketleri, belirtilen sektörlerde örnekte kapsanan 10+ çalışana sahip özel sektör girişim 

yöneticilerinin; girişimin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için 

beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Hizmet sektörü güven endeksi içinde yer alan 

faaliyetler “seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 

hava yolu taşımacılığı, taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler, konaklama, 

yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, bilgi hizmet faaliyetleri,  hukuk ve muhasebe 

faaliyetleri, idare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, reklamcılık ve piyasa 

araştırması, kiralama ve leasing faaliyetleri, istihdam faaliyetleri” gibi faaliyetleri 

kapsamaktadır. Hizmet sektörü güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 

100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den 

küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir (www.tuik.gov.tr, 10.10.2016). Bu kriter 

içinde yer alan hizmetler, sağlık turizm hizmetlerini kapsadığından ve sağlık turizm hizmetleri 

ile etkileşim içerisinde olduklarından söz konusu kritere yapılan çalışmada yer verilmiştir.  
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hizmet sektörlerine uygulanan aylık işyeri eğilim anketleri, belirtilen 
sektörlerde örnekte kapsanan 10+ çalışana sahip özel sektör girişim 
yöneticilerinin; girişimin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri-
ni ve yakın gelecek için beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. 
Hizmet sektörü güven endeksi içinde yer alan faaliyetler “seyahat 
acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faa-
liyetler hava yolu taşımacılığı, taşımacılık için depolama ve destek-
leyici faaliyetler, konaklama, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetle-
ri, bilgi hizmet faaliyetleri,  hukuk ve muhasebe faaliyetleri, idare 
merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, reklamcılık ve 
piyasa araştırması, kiralama ve leasing faaliyetleri, istihdam faali-
yetleri” gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Hizmet sektörü güven en-
deksi 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük 
olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 
100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir (www.tuik.
gov.tr, 10.10.2016). Bu kriter içinde yer alan hizmetler, sağlık turizm 
hizmetlerini kapsadığından ve sağlık turizm hizmetleri ile etkileşim 
içerisinde olduklarından söz konusu kritere yapılan çalışmada yer 
verilmiştir. 

Kriter 3: Enflasyon oranı (EO)
Enflasyon kriteri açısından konu ele alınır ise şöyle bir durum 

ortaya çıkacaktır; enflasyon oranı yüksek olursa dış turizm talebinde 
de fiyata bağlı bir gerileme görülür. Turistik mal ve hizmet üretimin-
de kullanılan girdi fiyatlarının maliyet enflasyonundan etkilenerek 
artması faktör maliyetlerinin artmasına ve böylece turizm sektörü-
nün etkilenmesine neden olmaktadır. Ülkede enflasyon sonucu olu-
şan fiyat istikrarsızlığı dış turizm açısından da güvensiz bir ortamın 
yaratılmasına ve bu nedenle de potansiyel turizm talebi üzerinde 
caydırıcı etkiye yol açmaktadır (İçöz, 1991, s.19-21). 

Ekonomide bir ürün ya da hizmetin talebini ilk olarak etkileyen 
faktörün o ürün ya da hizmetin kendi fiyatı olması Talep Kanunu’nun 
normal sonucu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle turizm talebi 
turistik mal ve hizmet fiyatlarının bir fonksiyonu olarak görülmekte-
dir. Bu fonksiyonel ilişki eşitlik (11)’de gösterilmiştir.

 
Dt  = f (Pt)           (11)
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Eşitlik (11)’de Dt turizm talebini, Pt ise turistik mal ve hizmet-
lerin fiyatını göstermektedir. Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi 
talep kanununa uygun olarak, turistik mal ve hizmetlerin fiyatları ile 
turizm talebi arasındaki ilişki ters yönlüdür. Turistik mal ve hizmet-
lerin fiyatının artması turizm talebinde azalışa neden olurken, turis-
tik mal ve hizmetlerin fiyatının azalması turizm talebini artıracaktır 
(İçöz, Kozak, 2002, s.105). 

Enflasyonun bahse konu etkileri bütüncül bir yaklaşımla değer-
lendirilerek çalışmada bu kritere yer verilmiştir.

Diğer kriterlerin aksine, çalışmada enflasyon kriterinin oran ve-
risi olarak ele alınmasının nedeni, finansal performansın TOPSIS 
yöntemiyle değerlendirilmesinde oran verilerinin literatürde yaygın 
olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Kriter 4 ve 5: Yurtdışında ikamet eden yabancı ziyaretçi sayısı 
turizm geliri (YDYZS-TG) ve yurtdışında ikamet eden yabancı 
ziyaretçi sayısı (YDYZS)

Bu kriterlere çalışmada yer verilmesi, kriterler arasındaki çift 
taraflı nedensellik ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Erkan, Kara ve 
Harbalıoğlu (2013, s.1-20)’na göre turizm gelirleri ile turist sayısı 
arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi vardır. Literatürde bu kriter-
lerin değerleri arasında korelasyon yüksek olsa da çalışma kapsa-
mında söz konusu kriterlere yer verilmesindeki amaç, bu iki kriterin 
sağlık turizmi üzerindeki reel etkisinin belirlenmeye çalışılmasın-
dan kaynaklanmaktadır.

2.2. Yöntemin Uygulanma Adımları
Yöntemin uygulanması, 6 adımda tamamlanmaktadır.

Adım 1: Karar matrisi
Karar matrisinin oluşturulması, TOPSIS yönteminin ilk adımını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda performans göstergeleri için 5 kriter 
belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıkları, alanında uzmanlar tarafından 
yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalamasına göre hesaplan-
mıştır. Belirlenen karar kriterleri ve kriterlere ait ağırlıklar Tablo 
3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Karar Matrisi

Tablo 4. Karar Matrisinin Normalleştirilmesi ve Ağırlıklandırılması

Tablo 5. İdeal Çözümler

Adım 2 ve 3: Matrisinin normalizasyonu ve ağırlıklandırılmış 
karar matrisinin elde edilmesi

Sütunlardaki her değer ilgili sütundaki değerlerin kareler toplamı-
nın kareköküne bölünmesiyle tek paydaya indirgendikten sonra nor-
malleştirilmiş karar matris değerleri bulunmuştur. Bulunan standart 
matris kriterleri ağırlık katsayıları (W) ile çarpılarak ağırlıklandırıl-
mış karar matrisi elde edilmiştir. Elde edilen matris değerleri Tablo 
4’te sunulmuştur.

Adım 4: Pozitif ve negatif ideal çözümlerin bulunması

Ağırlıklı karar matrisinde her sütundan ideal çözüm için pozitif 
ideal ve negatif ideal çözüm için negatif ideal değerler seçilerek po-
zitif ideal (A*) ve negatif ideal (A-) çözüm setleri belirlenir ve aşağı-
daki tabloda ilk satır pozitif ideal, ikinci satır ise negatif ideal çözüm 
setini göstermekte olup, bu veriler Tablo 5’te gösterilmiştir.
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2.2. Yöntemin Uygulanma Adımları 

Yöntemin uygulanması, 6 adımda tamamlanmaktadır. 

Adım 1: Karar matrisi 

Karar matrisinin oluşturulması, TOPSIS yönteminin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda performans göstergeleri için 5 kriter belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıkları, alanında 

uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. 

Belirlenen karar kriterleri ve kriterlere ait ağırlıklar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Karar Matrisi 
AĞIRLIK 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 

DÖNEM YDGHS HSGEO EO YDYZS-TG YDYZS 
Q1 71.192 98 3 3.814.817 4.314.332 
Q2 74.931 106 1,68 6.662.826 9.637.458 
Q3 75.137 102 1,38 9.893.997 14.761.540 
Q4 90.281 93 2,43 5.067.284 6.878.830 

 

Adım 2 ve 3: Matrisinin normalizasyonu ve ağırlıklandırılmıĢ karar matrisinin elde 

edilmesi 

Sütunlardaki her değer ilgili sütundaki değerlerin kareler toplamının kareköküne 

bölünmesiyle tek paydaya indirgendikten sonra normalleştirilmiş karar matris değerleri 

bulunmuştur. Bulunan standart matris kriterleri ağırlık katsayıları (W) ile çarpılarak 

ağırlıklandırılmış karar matrisi elde edilmiştir. Elde edilen matris değerleri Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Karar Matrisinin NormalleĢtirilmesi ve Ağırlıklandırılması 
DEĞER DÖNEM YDGHS HSGEO EO YDYZS-TG YDYZS 

NormalleĢtirilmiĢ 

Q1 0,4550 0,4921 0,6771 0,2824 0,2223 

Q2 0,4789 0,5306 0,3792 0,4932 0,4965 

Q3 0,4802 0,5091 0,3115 0,7324 0,7605 

Q4 0,5770 0,4661 0,5484 0,3751 0,3544 

AğırlıklandırılmıĢ 

Q1 0,0910 0,0984 0,1354 0,0847 0,0222 
Q2 0,0958 0,1061 0,0758 0,1480 0,0497 
Q3 0,0960 0,1018 0,0623 0,2197 0,0761 
Q4 0,1154 0,0932 0,1097 0,1125 0,0354 

 
Adım 4: Pozitif ve negatif ideal çözümlerin bulunması 

Ağırlıklı karar matrisinde her sütundan ideal çözüm için pozitif ideal ve negatif ideal 

çözüm için negatif ideal değerler seçilerek pozitif ideal (A*) ve negatif ideal (A-) çözüm 10 
 

2.2. Yöntemin Uygulanma Adımları 

Yöntemin uygulanması, 6 adımda tamamlanmaktadır. 

Adım 1: Karar matrisi 

Karar matrisinin oluşturulması, TOPSIS yönteminin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda performans göstergeleri için 5 kriter belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıkları, alanında 

uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. 

Belirlenen karar kriterleri ve kriterlere ait ağırlıklar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Karar Matrisi 
AĞIRLIK 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 

DÖNEM YDGHS HSGEO EO YDYZS-TG YDYZS 
Q1 71.192 98 3 3.814.817 4.314.332 
Q2 74.931 106 1,68 6.662.826 9.637.458 
Q3 75.137 102 1,38 9.893.997 14.761.540 
Q4 90.281 93 2,43 5.067.284 6.878.830 

 

Adım 2 ve 3: Matrisinin normalizasyonu ve ağırlıklandırılmıĢ karar matrisinin elde 

edilmesi 

Sütunlardaki her değer ilgili sütundaki değerlerin kareler toplamının kareköküne 

bölünmesiyle tek paydaya indirgendikten sonra normalleştirilmiş karar matris değerleri 

bulunmuştur. Bulunan standart matris kriterleri ağırlık katsayıları (W) ile çarpılarak 

ağırlıklandırılmış karar matrisi elde edilmiştir. Elde edilen matris değerleri Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Karar Matrisinin NormalleĢtirilmesi ve Ağırlıklandırılması 
DEĞER DÖNEM YDGHS HSGEO EO YDYZS-TG YDYZS 

NormalleĢtirilmiĢ 

Q1 0,4550 0,4921 0,6771 0,2824 0,2223 

Q2 0,4789 0,5306 0,3792 0,4932 0,4965 

Q3 0,4802 0,5091 0,3115 0,7324 0,7605 

Q4 0,5770 0,4661 0,5484 0,3751 0,3544 

AğırlıklandırılmıĢ 

Q1 0,0910 0,0984 0,1354 0,0847 0,0222 
Q2 0,0958 0,1061 0,0758 0,1480 0,0497 
Q3 0,0960 0,1018 0,0623 0,2197 0,0761 
Q4 0,1154 0,0932 0,1097 0,1125 0,0354 

 
Adım 4: Pozitif ve negatif ideal çözümlerin bulunması 

Ağırlıklı karar matrisinde her sütundan ideal çözüm için pozitif ideal ve negatif ideal 

çözüm için negatif ideal değerler seçilerek pozitif ideal (A*) ve negatif ideal (A-) çözüm 
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setleri belirlenir ve aşağıdaki tabloda ilk satır pozitif ideal, ikinci satır ise negatif ideal çözüm 

setini göstermekte olup, bu veriler Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Ġdeal Çözümler 

A* 0,1154 0,1061 0,0623 0,2197 0,0761 

A- 0,0910 0,0932 0,1354 0,0847 0,0222 
 
Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması 

Her faktöre ait sütundaki değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak 

pozitif ideal ve negatif ideal çözüme uzaklık değerleri hesaplanır. Elde edilen pozitif ve 

negatif ideal çözüme uzaklık değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Pozitif ve Negatif Ġdeal Çözüme Uzaklık Değerleri 
UZAKLIK 
DEĞERĠ DÖNEM YDGHS HSGEO EO YDYZS-TG YDYZS 

Pozitif Ġdeal 

Q1 0,000595 0,000059 0,005347 0,018224 0,002897 

Q2 0,000385 0,000000 0,000183 0,005148 0,000697 

Q3 0,000375 0,000018 0,000000 0,000000 0,000000 

Q4 0,000000 0,000166 0,002246 0,011488 0,001649 

Negatif Ġdeal 

Q1 0,000000 0,000027 0,000000 0,000000 0,000000 

Q2 0,000023 0,000166 0,003550 0,004000 0,000752 

Q3 0,000025 0,000074 0,005347 0,018224 0,002897 

Q4 0,000595 0,000000 0,000662 0,000774 0,000175 

 

Adım 6: Ġdeal çözüme göreli yakınlığın ( *
iC ) elde edilmesi 

Her döneme ait uzaklık değerlerinin kareleri toplamının karekökleri alınarak her 

dönemin pozitif ve negatif ideal çözümlere olan ortalama uzaklıkları hesaplanır. En son 

yakınsaklık oranları ( *
iC ) ilgili dönemin negatif ortalama uzaklığının pozitif ve negatif 

ortalama uzaklıkları toplamına bölünerek bulunur. Yüksek yakınlık, sıralamada öncelik 

anlamına gelmekte olup, yakınlık değerlerine göre yapılan çözüme yakınlık sırası Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 7. Çözüme Yakınlık Sırası 
DÖNEM *

iS  iS   *
iC  % SIRA 

Q1 0,165 0,005 0,0306 3 4 
Q2 0,080 0,092 0,5350 60 2 
Q3 0,020 0,163 0,8915 100 1 
Q4 0,125 0,047 0,2736 31 3 
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Tablo 6. Pozitif ve Negatif İdeal Çözüme Uzaklık Değerleri

Tablo 7. Çözüme Yakınlık Sırası

Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması

Her faktöre ait sütundaki değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal 
değerler çıkarılarak pozitif ideal ve negatif ideal çözüme uzaklık de-
ğerleri hesaplanır. Elde edilen pozitif ve negatif ideal çözüme uzak-
lık değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.
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3. Sonuç ve Değerlendirme

Çalışmada, Türkiye’nin sağlık turizm performansının ölçülmesi-
ne yönelik 5 kriter belirlenmiştir. Daha sonra bu kriterlere göre 2015 
yılının 3’er aylık 4 dönemi TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiş ve 
her bir dönemin başarı düzeyi sıralanmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu dönemlerde sağlık turizminde 
Türkiye’nin en başarılı dönemi 2015 yılının 3. çeyreği (Q3) oldu-
ğu görülmüştür. Diğer dönemlerin başarı sıralaması ise, 2. çeyrek 
(Q2) (%60), 4. çeyrek (Q4) (%31) ve 1. çeyrek (Q1) (%3) olduğu 
tespit edilmiştir. TOPSIS sonuçlarına göre Türkiye’nin sağlık turizm 
performansına ait başarı düzeyleri çeyrek dönemler itibariyle Şekil 
1’de gösterilmiştir.

2015 yılına ait çeyrek dönemler itibariyle TOPSIS sonuçları in-
celendiğinde; Türkiye’nin söz konusu dönemlere ait sağlık turizm 
performansının her dönem için farklılık gösterdiği ve doğrusal bir 
gelişme göstermediği görülmektedir.

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar sadece 2015 yılını kap-
sadığından Türkiye’nin sağlık turizm performansının değerlendiril-
mesi açısından yetersizdir. Ancak farklı yılların aynı çeyrek dönem-
lerine ait verilerin de yapılan çalışma kapsamına alınması, sağlık 
turizm performansının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi ve sağlık 
turizm performansı hakkında daha fazla çıkarımlarda bulunulması 
açısından gelişime açık bir nitelik taşımaktadır. 

12 
 

 
Şekil 1. Dönemler Ġtibariyle BaĢarı Düzeyleri 

Çeyrek dönemler itibariyle yakınlık değerleri ( *
iC ) açısından sonuçlar incelendiğinde; 

Türkiye’nin sağlık turizm performansının istikrarsız bir seyir izlediği, performans puanlarının 

yurtiçi ve yurtdışı verilere dayalı olarak dalgalanmalar gösterdiği, sağlık turizm sektöründe 

göze çarpan istikrarlı bir iyileşmenin kaydedilemediği saptanmıştır. 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasıyla merkezde politika yapıcıların ve 

karar alıcıların alacağı kararların etkin ve verimli olması sağlanabilir ve doğru alternatiflerin 

seçilerek sağlık turizminin performansı artırılabilir. Yapılan çalışmada çeyrek dönemler 

itibariyle karşılaştırma yapılması, genelde çeyrek dönemler halinde veri üreten başta TÜİK 

olmak üzere diğer kurum ya da kuruluşların ilgili verileriyle karşılaştırma yapabilmesine de 

imkan tanımaktadır.  

Sağlık turizmine yönelik olarak yapılan bu çalışma, diğer sağlık sektörlerinin 

performans değerlendirilmesinde de uygulanabilir. Yapılacak çalışmalar gerek makro gerekse 

mikro ölçekteki karar vericilere performans ölçümünde ve değerlendirilmesinde katkı 

sağlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4

Ġdeal (Si*)

Negatif Ġdeal (Si-)

Yakınlık (Ci*)

Şekil 1. Dönemler İtibariyle Başarı Düzeyleri



97Sayı:01 • Bahar 2017

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi

KAYNAKLAR

• Akkaya, G. C. (2004). Finansal Rasyolar Yardımıyla Havayolları İşletmelerinin 
Performansının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi. 
19(1):15-29.

• Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. (3. bs.). 
Ankara: Detay Yayıncılık.

• Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA). (2013). Sağlık Turizmi Sektör Raporu. 
s.11.

• Boran, F. E., Genç, S., Kurt, M. and Akay, D. (2009). A Multi-Criteria Intuitio-
nistic Fuzzy Group Decision Making For Supplier Selection With Topsıs Met-
hod. Expert Systems with Applications. 36(8):11363–11368.

• Chamodrakas, I. and Martakos, D. (2012). A utility-based fuzzy TOPSIS met-
hod for energy efficient network selection in heterogeneous wireless networks. 
Applied Soft Computing. 12(7):1929–1938.

• Demireli, E. (2010). Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Do-
kuz Eylül Üniversitesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 5(1):101-112.

• Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010).“İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketle-
rinin Mali Performans Ölçümü”. Mufad Journal. 48:101-111.

• Erkan, B, Kara, O. ve Harbalıoğlu, M. (2013). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin 
Belirleyicileri. Akademik Bakış Dergisi. 39:1-20.

Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasıyla merkezde 
politika yapıcıların ve karar alıcıların alacağı kararların verimli, et-
kin ve etkili olması sağlanabilir. Aynı zamanda doğru alternatiflerin 
seçilerek cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayan sağlık turiz-
minin performansı artırılabilir. Yapılan çalışmada çeyrek dönemler 
itibariyle karşılaştırma yapılması, genelde çeyrek dönemler halinde 
veri üreten başta TÜİK olmak üzere diğer kurum ya da kuruluşların 
ilgili verileriyle karşılaştırma yapabilmesine de imkan tanımaktadır. 

Sağlık turizmine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın, diğer sağ-
lık sektörlerinin performans değerlendirilmesinde de uygulanabile-
ceği ve yapılacak çalışmalarda gerek makro gerekse mikro ölçekteki 
karar vericilere performans ölçümünde ve değerlendirilmesinde kat-
kı sağlayacağı düşünülmektedir.



98 Sayı:01 • Bahar 2017

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi

• Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N. (2009). Performance Evaluation Of Turkish Ce-
ment Firms With Fuzzy Analytic Hierarchy Process And TOPSIS Methods. Ex-
pert Systems With Applications. 36 (1):702-715. 

• http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21834 Erişim Tarihi: 
10.10.2016.

• http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci Erişim Tarihi: 26.01.2016.
• http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Erişim Tarihi: 29.09.2016.
• http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1103 Erişim Tarihi: 29.09.2016.
• http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1072 Erişim Tarihi: 29.09.2016.
• Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Met-

hods and Application. NewYork:Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
• İç, Y.T. ve Yurdakul, M. (2010). Developments Of A Quick Credibilty Scoring 

Decision Support System Using Fuzzy TOPSIS. Expert Systems With Apllica-
tions. 37 (1):567-574.

• İçöz, O. (1991). Enflasyonun Turizm Sektörüne Etkileri. Anatolia Turizm Araş-
tırmaları Dergisi. 2(1):19-21.

• İstanbul Ticaret Odası (İTO). (2007). Türkiye’de Turizm Ekonomisi Raporu. s.4.
• Karadayi, M. A. and Karsak, E. E. (2014). Fuzzy MCDM Approach for Health-

Care Performance Assessment in Istanbul. Proceedings of The 18th World Mul-
ti-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI). Orlando, 
Florida, USA. II:(228-233).

• Lai, Y. J., Liu, T. Y. and Hwang, C. L. (1994).TOPSIS for MODM. European 
Journal of Operational Research. 76(3):486-500.

• Özçelik, H. ve Kandemir, B. (2015). BIST’de işlem gören turizm işletmelerinin 
finansal performanslarının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi.18(33):97-114.

• Resmi Gazete (2011). Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/663, Tarih: 
02/11/2011, Resmi Gazete, Ankara. 

• Resmi Gazete (2013). Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına 
İlişkin Karar, Karar No: 1041, Tarih: 06/07/2013, Resmi Gazete, Ankara. 

• Resmi Gazete (2015). Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu, Genelge No: 
2015/3, Tarih: 07/02/2015, Resmi Gazete, Ankara. 

• Seçme, N.,Y., Bayrakdaroğlu A. and  Kahraman, C. (2009). Fuzzy Performance 
Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And 
TOPSIS. Expert Systems With Applications. 36(9):11699–11709.



99Sayı:01 • Bahar 2017

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi

• Şahin, Y. ve Akyer, H. (2011). Ülke Kaynaklarının Verimli Kullanımı: 4x4 ara-
ma ve kurtarma aracı seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemlerinin uygulaması. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 3(5):72-78.

• Tolga, A.Ç. (2008). Fuzzy Multicriteria R&D Project Selection With A Real Op-
tions Valuation Model. Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems.19(4,5):359-371.

• Topuz, N. (2012). Türkiye Sağlık (Medikal) Turizmi Stratejisi 2023.Uzmanlık 
Tezi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ankara.

• Tsaur, R. C. (2011). Decision risk analysis for an interval TOPSIS method. App-
lied Mathematics and Computation. 218(8):4295–4304.

• Türkmen Yılmaz, Sibel ve Çağıl, G. (2012). İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü 
Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilme-
si, Maliye Finans Yazıları. 26(95):59-78.

• Ustasüleyman, T. (2009). Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlen-
dirilmesi: AHS-TOPSIS Yöntemi. Bankacılar Dergisi. 69:33-43.

• Ye, F. (2010). An extended TOPSIS method with interval-valued intuitionis-
tic fuzzy numbers for virtual enterprise partner selection. Expert Systems with 
Applications. 37(10):7050–7055.

• Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. 
(2.bs.). Bursa: Dora Yayıncılık.

• Yurdakul, M. ve İç, Y.T. (2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Öl-
çümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma. 
Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi Dergisi. 18(1):1-18.


	Untitled

