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SUNUŞ
Sağlık turizmi, Dünyada ve son yıllarda da Ülkemizde hızla gelişen ve genişleyen hizmet 

sektörü olarak yerini almıştır. Bakanlığımızca uygulamaya konulan sağlıkta dönüşüm programı 
ile sağlık hizmetleri sunumunda çok önemli ilerlemeler ve gelişmeler kaydedilmiştir.  Sağlık ala-
nında elde edilen başarılar ile birlikte coğrafi konumu, uygun fiyatlar ve uluslar arası standart-
larda sağlık hizmeti sunumu,  Ülkemizin sağlık turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesini 
sağlamıştır.

Elde edilecek döviz girdisi ile birlikte turizm gelirlerinin artmasına sağlayacağı katkı göz 
önünde bulundurularak  sağlık turizmi, stratejik öncelikli alan olarak belirlenmiş, bu kapsamda 
sözkonusu alanda Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığınca önemli düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. 

Bakanlığımızca  yapılan düzenlemeyle ; sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yö-
nelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak üzere Genel Müdürlüğü-
müze bağlı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur. Yine Ekonomi  ve Maliye Bakanlıklarınca 
yapılan yasal düzenlemeler ile  sağlık turizmi sektörüne yönelik önemli muafiyet ve destekler 
sağlanmıştır. 

Sağlık turizmi sektörünün, etkin, uluslararası standartlarda  ve bu alanda hizmet veren ya-
bancı ülkelerle rekabet edebilir koşullarda faaliyet göstermesi önem arz etmektedir. Bu bağ-
lamda, Bakanlığımızı ilgilendiren konularda, ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde  mevzuat 
çalışmaları devam etmektedir. 

Ülkemizin sağlık turizmi alanında, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak; 
2023 yılında 2 milyon uluslararası hasta ve bu alandaki gelirlerini 20 milyar USD ulaştırması he-
deflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Bakanlığımızın 2 yıldan beri sağlık turizmi alanındaki 
çalışmalarını, faaliyetlerini ve yürüttüğü  projeleri ortaya koymak üzere hazırlanan bu raporun 
ilgili paydaşlara ve kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum.   

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
     Genel Müdür



YÖNETİCİ ÖZETİ
Bakanlığımız, dünyadaki sağlık turizmi sektörünün gelişimine paralel olarak çalışmalarını 

yürütmektedir. Bu kapsamda gerekli mevzuat çalışmaları yürütülmekte olup, son iki yılda 
aşağıdaki çalışmaları yapılmıştır.

1. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı: 
Yeni teşkilat yasamızla “sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve ilgili kurumlarda ara-

sındaki koordinasyonu sağlamak” görevini üstlenmiştir. Bu kapsamda sağlık hizmetleri genel 
müdürlüğü bünyesinde sağlık turizmi daire başkanlığı kurulmuştur.

2. Çalışma Alanı:
Sağlık turizmi çalışmalarımız tıp turizmi, termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi olarak geniş 

kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, ülkemize gelen yıllık 32 milyon turiste de acil 
sağlık hizmeti olarak turistin sağlığı kapsamında hizmet verilmekte ve denetlenmektedir.

3. İstatistikler ve Web Kaydı:
Kamu, özel ve üniversite hastanelerine gelen yabancı uyruklu hastalar düzenli olarak 

web tabanlı bir programla kayıt edilip toplanmaktadır. Bunun neticesinde elde edilen ve-
riler bu raporda kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, 2008’de 74.093, 2009’da 
91.961, 2010’da 109.678, 2011’de 156.176 ve 2012’de 210.000 yabancı hasta Türkiye’de üc-
retli olarak tedavi görmüştür. Kayıt sistemimizden ülkelere, illere, branşlara, hastanelere göre 
istatistiksel rapor alınmaktadır.

4. Yurtdışı Çağrı Merkezi:
7/24 saat dört dilde (İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca) ülkemize gelen tüm yabancı 

hastalara ve turistlere sağlık alanında tercümanlık destek hizmeti verilmektedir. Turistler, acil 
durumlarda 112 bilgi edinme ve şikayet durumlarında 184 telefon numaralarından kendi 
anadillerinde konuşarak hizmet alabilmektedir. Çağrı merkezimizde 21 kişi vardiyalı olarak 
çalışmakta olup aylık ortalama 700 çağrıya cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra birçok ya-
zılı çevirilere de ve toplantılara da tercüman olarak destek verilmektedir. 2013 yılında aylık 
çağrı sayısı 2000 olarak hedeflenmektedir. Farsça ve Fransızca dilleride eklenecektir.

5. Web Sitesi:
Ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyelleri anlatan ve 4 dilde yayın yapan bir web sitemiz ku-

rulmuş olup sürekli güncellenmektedir. (www.saglikturizmi.gov.tr / www.healthtourism.gov.
tr ) Bu siteyle ülkemizin sağlık sistemi ve sağlık turizmi potansiyeli 4 dilde tüm dünyaya tanıtıl-
maktadır. Herkes bu web sitesinden sağlık turizmi ile ilgili istatistik bilgilere ulaşabilmektedir. 
Başlangıçta ziyaretçi sayısı günlük 300-400 civarındadır.

6. Sağlık Serbest Bölgesi (SSB) Çalışmalarımız: 
663 sayılı KKK’nin 49. Maddesinde SSB oluşturulabilmesinin önü açılmış olup Ekonomi ba-

kanlığı ile gerekli mevzuat çalışmalarımız devam etmektedir. 2013 yılı içinde kadar bu çalış-
malarımız tamamlanacaktır. Raporun içinde daha detaylı bilgi mevcuttur.

7. Mevzuat Çalışmalarımız:
Sağlık turizminin gelişimine paralel olarak uygulamalarda çıkabilecek aksaklıkları önle-

mek, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için bu konuyla ilgili alt mevzuat çalışmaları yapıl-



maya başlanmıştır. Tabii olarak sağlık ve turizm alanındaki uluslararası anlaşmalar ve bunun-
la ilgili kanunlar mevzuat çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

7.1. Bugüne Kadar Yapılanlar:
a) ÖHY ve ATT yönetmeliğinde değişiklik yapılarak otellerde sağlık ünitesi açılıp işletilmesi 

(acil hizmetler için), konaklama tesisinde sağlık kuruluşunun kurulup işletilmesi (sağlık turizmi 
hizmetler için),

b) Kaplıcalarda sağlık kuruluşu ve rehabilitasyon hizmetleri,
c) Kamu hastanelerinde yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi, usul 

ve esasları belirlenmiştir.
d) Teşkilat kanunuyla merkezde ve sahada sağlık turizminin takibi yapılması ile ilgili iş bö-

lümü ve görev tanımları belirlenmiştir. (illerde sağlık hizmetleri şube müdürlüklerince takip 
edilecektir.)

e) Sağlık Turizminde tanıtım ve bilgilendirme konusu genişletilmiştir.

7.2. Devam Eden Mevzuat Çalışmaları:
a) Sağlık Serbest yönetmeliği
b) Aracı kurumlar ve sağlık turizmi süreçleri mevzuatı
c) Kür ve rehabilitasyon hizmetleri mevzuatı ve medikal SPA mevzuatı
d) Nihai olarak genel ve geniş kapsamlı sağlık turizminin usul ve esaslarını belirleyen genel 

bir yönetmelik

7.3. Diğer İlgili Mevzuatlar:
a) Ekonomi Bakanlığına 2012/4 sayılı tebliği ile sağlık turizminin yurtdışına tanıtımında fi-

nansal destek sağlanmıştır.
b) Maliye bakanlığınca yayınlanan 6322 Sayılı kanunun 9. Maddesiyle sağlık turizminden 

elde edilen gelirlerden %50 vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bu kanunun uygulama usul ve esas-
larıyla ilgili tebliğ çalışması tamamlanmak üzeredir. 

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ve termal turizmi yatırımları ile ilgili çalışmalar

8. Toplantılar ve Hizmet İçi Eğitimler
Sağlık turizmi mevzuatı çalışmalarımızla ilgili bakanlıklar, kurumlar ve sektör temsilcileri ile 

sürekli toplantı yapıp istişarelerde bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık turizmi ile ilgili düzenlemeleri, 
sahada yapılan toplantılar, ilgililer ve katılımcılara anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra dünya-
daki gelişmeleri izlemek ve ülkemizin potansiyelini anlatmak için yurtdışı toplantılara katılım 
sağlanmaktadır.

9. Nihai Hedefimiz:
Türkiye,  sağlık turizminde; kaliteli ve ekonomik fiyatlar ile sağlık hizmet sunumunda dünya-

da lider bir ülke olmayı hedeflemektedir. Sağlık Turizmi hizmet sunumunda öncelik hep özel 
sektörde olacaktır.

10. Hedef Göstergelerimiz:
a) 2015’da 500.000 yabancı hasta 7 milyar dolar,
b) 2023’de 2.000.000 yabancı hasta 20 milyar dolar,
c) Bunun % 10 payı kamu hastanelerine gelmesi beklenmektedir.
d) 2013 yılı sonuna kadar gerekli tüm mevzuatlar tamamen yayınlanacaktır.

Dr. Dursun AYDIN
Sağlık Turizmi Daire Başkanı
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I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ
1. Kuruluş 
Türkiye’de Sağlık Turizmi hizmetlerinin tek elden kontrol edilebilmesi için Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart 2010 tarih ve 18529 sayılı onayı ile Sağlık Turizmi Birimi kurulmuştur.
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi ile ilgili faaliyetleri yürüt-

mek üzere Sağlık Turizmi Birimi;
• Yurtdışı Koordinasyonu
• Sağlık Turizmi,
• Termal Turizm Spa- Wellness
• İleri Yaş ve Engelli turizmi
Bölümleri teşekkül ettirilmiştir. 
Bu birim 05.05.2011 tarihinde 15298 sayılı Makam Oluru ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü-

ğüne devredilmiştir. 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü olarak çalışma-

larına devam etmiştir. 02 Kasım 2011 sayılı resmi gazete ile 663 sayılı yasa gereği  Bakanlıktaki ye-
niden yapılandırma kapsamında; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi 
Daire Başkanlığı kurulmuş olup aşağıdaki bölümlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.; 

• Medikal  (Tıp ) Turizmi
• Termal Turizm Spa- Wellness
• İleri Yaş ve Engelli turizmi
• Turistin Sağlığı.

2. Görevleri 
1. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamak, gerekli izinleri vermek,
2.  Sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek,     
3. Yaşlı ve engelli turizmi ve termal turizmi ile ilgili kaplıcaları, içme merkezlerini ve iklim kür 

merkezlerinin (Klimaterapi merkezlerini) faaliyetlerini sağlık turizmi açısından izlemek,
4. Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelecek hastaların sağlık turizmi açısından kabul kri-

terlerini oluşturmak, bu hastaların talep ve şikâyetlerini incelemek,      
5. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışman-

lık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak,
6. Sağlık serbest bölgeleri ile buralarda sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yü-

rütmek,      
7. Sağlık alanında ikili işbirliği kapsamında ülkemize gelen ve tedavisi uygun görülen hastala-

ra ilişkin işlemleri planlamak ve koordine etmek, 
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II. 2012 İSTATİSTİKLERİ
Sağlık Turizmi: Özellikle ülkemize tedavi için gelinmesi,
Turistin Sağlığı: Türkiye’de tatildeyken turistlerin acil sağlık hizmetlerini almasıdır.
Tüm veriler 2011 yılı baz alınarak yapılmıştır.

Şekil 1: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Dağılımı

Şekil 2: Sağlık Turistlerinin Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Olma Oranları (Hasta Sayısı)

Şekil 3: Turistin Sağlığı Kategorisindeki Hastaların Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Olma 
Oranları
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Şekil 4: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı - Kamu Hastaneleri (İlk 10 Ülke)

Şekil 5: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı - Özel Hastaneleri (İlk 10 Ülke)

Şekil 6: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı - Kamu Hastaneleri (İlk 10 Ülke)

Şekil 7: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı - Özel Hastaneleri (İlk 10 Ülke)
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Şekil 8: Sağlık Turizminde Yabancı Uyruklu Hasta Kabul Eden İlk 10 Kamu Hastanesinin Dağılımı

Şekil 9: Sağlık Turizminde Yabancı Uyruklu Hasta Kabul Eden İlk 10 Özel Hastanenin Dağılımı

Şekil 10: İllere Göre Sağlık Turizmi Hasta Sayıları

Şekil 11: Sağlık Turizmi Branşlara Göre Türkiye Geneli Kamu-Özel Sektör Dağılımı

Ülkemiz hastanelerinde 2011 yılında 107 farklı ülkeden yabancı uyruklu hasta tedavi görmüştür.
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III. YAYINLARIMIZ ve RAPORLARIMIZ
Birimimiz yeni olmasına karşın etkin bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Sağlık turizmi sektöründe çı-

karttığı yayınlarla hem yön gösterici hem bilgilendirici bir hizmet sunumunda buluşturmuştur. Ayrıca 
bir çok yabancı bilimsel makaleleri inceleyip Türkçeye çevrilmiş ve birçok raporlar hazırlanmıştır.

Çıkartılan yayınlarımız;
• Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi 2011
• 2011 Medikal Turizm Araştırması 
• Sağlık Turizmi El Kitabı 2012
• Medikal Turizm Raporu 2011
• Medikal Turizm Raporu 2012 (Baskıda)
• Sağlık Turizmi Süreçleri (Baskıda)
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IV. ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ (444 47 28)
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı bünyesinde Yurtdışı Hasta Çağrı Merkezi 1 Şubat 2012 tarihinde 

kurulmuştur.
• Çağrı merkezinde 4 dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) tercümanlık hizmeti veril-

mekte olup,hizmet alım usulü ile şu an 21 kişi çalışmaktadır. 2013 yılında Farsça ve Fransızca 
dilleri ilave edilecektir.

• 112 Acil hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3’lü konferans sistemi ile tercü-
manlık hizmeti vermektedir.

• 184 Sabim hattını yabancı hastaların 4 dilde araması halinde 3’lü konferans sistemi ile ter-
cümanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

• Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı telefon santrallerine, yabancı dilde bir arama gelmesi 
halinde, telekonferans sistemi ile görüşmelerde tercümanlık hizmetini sağlamaktadır.

• Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında kamu hastanelerine gelen hastaların rapor, 
epikriz ve yurtdışından provizyon iş ve işlemlerine yabancı dilde destek veriyor.

Bugüne kadar gelen çağrılar incelendiğinde en çok sırasıyla; İngilizce, Arapça, Rusça ve 
Almanca olmak üzere Ağustos ayında toplam çağrı sayısı 828 olmuştur. Aylık ortalama çağrı 
sayısının 1000’e yaklaşması beklenmektedir. Bunun yanı sıra tercümanlar, başta hastanelerimiz-
den gelen medikal raporlar olmak üzere çeşitli yazılı çeviri yapmaktadırlar.

Bu hizmetimiz sahada çok az olarak biliniyor ve kullanılıyor olmakla birlikte acil vakalarda, 
şikâyet durumunda ve hasta muayenelerinde ülkemizdeki yabancılara çok fayda sağlamakta, 
önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Ülkemize gelen yıllık 32 milyon genel turist ve sağlık turistleri sağlık alanında 7/24 kendi dil-
lerinde hizmet alabilmektedirler. Böyle bir uygulama dünyada yaygın olmayıp ülkemiz öncü 
olmuştur.
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V. SAĞLIK TURİZMİ WEB SİTESİ
Ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyelleri anlatan ve 4 dilde yayın yapan bir web sitemiz kurul-

muş olup sürekli güncellenmektedir. (www.saglikturizmi.gov.tr / www.healthtourism.gov.tr ) Bu 
siteyle ülkemizin sağlık sistemi ve sağlık turizmi potansiyeli 4 dilde tüm dünyaya tanıtılmaktadır. 
Herkes bu web sitesinden sağlık turizmi ile ilgili istatistik bilgilere ulaşabilmektedir. Başlangıçta 
ziyaretçi sayısı günlük 300-400 civarındadır.

www.saglikturizmi.gov.tr   /   www.healthtourism.gov.tr

TÜRKÇE

RUSÇA

İNGİLİZCE ALMANCA

ARAPÇA
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VI. YABANCI HASTA KAYIT SİSTEMİ
Sağlık Turizmi Hasta Takip Sistemi Web Uygulamaları

Not: 2013 yılında kayıtlarımız HBYS üzerinden yapolacaktır
Genelge kapsamında sağlık hizmeti alan yabancı uyruklu hastaların, Bakanlığımız web 

sayfası içerisinde bulunan sağlık turizmi hasta takip sistemine; www.sağlıkturizmi.gov.tr veya       
(http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/) adresinden kayıtları (açılan kayıt formunda boş alan kal-
mayacak şekilde) yapılacaktır. 

Rapor Örneği

HASTA ADI ÜLKE ADI KLİNİK ADI KURUM ADI İL ADI HASTA GELİŞ 
TARİHİ

HASTA GELİŞ 
ŞEKLİ

HASTAHANE 
TUR

.............................. Slovak 
Cumhuriyeti Acil Tıp ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANKARA 13.09.2012 Turistin Sağlığı Devlet 
Hastanesi

.............................. Rusya 
Federasyonu Ortopedi ve Travmalotoji ÖZEL BİLGİ HASTANESİ ANTALYA 14.09.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Norveç Kardiyoloji ÖZEL GAZİ HASTANESİ İZMİR 17.09.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Almanya Acil Tıp ÖZEL MEDİCAL PARK İZMİR 
HASTANESİ İZMİR 19.09.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Azerbaycan Acil Tıp KARADENİZ TEKNİK ÜNVERSİTESİ 
FARABİ HASTANESİ TRABZON 22.09.2012 Sağlık Turizmi Üniversite 

Hastanesi

.............................. Ingiltere Acil Tıp MUĞLA MARMARİS DEVLET 
HASTANESİ MUĞLA 25. 09.2012 Turistin Sağlığı Devlet 

Hastanesi

.............................. Azerbaycan Acil Tıp İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ HASTANESİ İZMİR 26.09.2012 Sağlık Turizmi Üniversite 

Hastanesi

.............................. Hollanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 26.09.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Birlesik 
Devletler Enfeksiyon Hastalıkları ÖZEL MEDICAL PARK İZMİR 

HASTANESİ İZMİR 28.09.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Çek 
Cumhuriyeti Ortopedi ve Travmalotoji ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Hollanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Almanya İç Hastalıkları ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Isviçre İç Hastalıkları ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Almanya Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Suriye Biyokimya ve Klinik 
Biyokimya ÖZEL ÜSKÜDAR ANADOLU HASTANESİ İSTANBUL 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. İran Ortopedi ve Travmalotoji ÖZEL ÜSKÜDAR ANADOLU HASTANESİ İSTANBUL 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

.............................. Almanya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZEL BELEK ANADOLU HASTANESİ ANTALYA 01.10.2012 Turistin Sağlığı Özel Hastane

Her il sağlık müdürlüğü veya Türkiye genelinde rapor alabilmektedir.
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VII. TOPLANTILAR ve EĞİTİM FALİYETLERİ
Toplantılar ve Hizmet İçi Eğitimler
Sağlık turizmi mevzuatı çalışmalarımızda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve sektör temsilcileri ile sürekli 

toplantı yapıp istişarelerde bulunmaktayız. Ayrıca, sağlık turizmi ile ilgili düzenlemeleri sahaya top-
lantılarda hizmet içi eğitim olarak yapmaktayız. Bunun yanı sıra dünyadaki gelişmeleri izlemek ve 
ülkemizin potansiyelini anlatmak için yurtdışı toplantılarına katılım sağlanmıştır.

1. Yurtiçi
• 06.01.2012 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Türkiye Sağlık Turizmi Plat-

formu İstanbul Toplantısı
• 17 Ocak 2012 Hekimevi Ücretlendirme Toplantısı
• 20.01.2012 SAİK Toplantısı
• 10.02.2012 Ankara Hekimevi Yurtdışı Hasta Birimi Değerlendirme Toplantısı
• 22-26 Şubat 2012 Bursa Fuar ve Toplantısı
• 02.03.2012 Ankara Aracı Kurumlarla Hekimevi Toplantıs
• 03-07 Haziran 2012 Afyonkarahisar Eğitim Toplantısı
• 11.09.2012 Hekimevi Ücretlendirme Uygulama Usul ve Esasları Eğitim Toplantısı
• 03-07 Haziran 2012 Afyonkarahisar Hizmetiçi Eğitim Toplantısı
• 11.09.2012 Hekimevi Ücretlendirme Uygulama Usul ve Esasları Eğitim Toplantısı

2. Yurtdışı
•	 22-26 Şubat 2012 Gürcistan 2.Medikal Workshop
•	 18-20 Mart 2012 Ürdün Sağlık Turizmi Konferansı
•	 17-21 Haziran 2012 Dubai Sağlık Serbest Bölgesi İnceleme  ve  Değerlendirme Seyahati
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VIII. MEVZUAT ÇALIŞMALARIMIZ
Sağlık turizminin gelişimine paralel olarak uygulamalarda çıkabilecek aksaklıkları önlemek, 

sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için bu konuyla ilgili alt mevzuat çalışmaları yapılmaya 
başlanmıştır. Tabii olarak sağlık ve turizm alanındaki uluslararası anlaşmalar ve bununla ilgili ka-
nunlar mevzuat çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Bugüne Kadar Yapılanlar:
a) ÖHY ve ATT yönetmeliğinde değişiklik yapılarak otellerde sağlık ünitesi açılıp işletilmesi 

(acil hizmetler için), konaklama tesisinde sağlık kuruluşunun kurulup işletilmesi (sağlık turizmi hiz-
metler için),

b) Kaplıcalarda sağlık kuruluşu ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması,
c) Kamu hastanelerinde yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi, usul ve 

esasları belirlenmiştir.
d) Yabancı hasta istatistiklerinin kayıt altına alınması.
e) Teşkilat kanunuyla merkezde ve sahada sağlık turizminin takibi yapılması ile ilgili iş bölümü 

ve görev tanımları belirlenmiştir. (illerde sağlık hizmetleri şube müdürlüklerince takip edilecektir.)
f) Diyaliz merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 28437 sayılı 

yönetmelik. Konaklama tesisinde ve klinik konuk evinde turistlere ve sağlık turizmine yönelik di-
yaliz merkezi açılabilecek.  

g) Sağlık turizminde tanıtım ve bilgilendirme genelgesi yayınlandı.

Devam Eden Mevzuat Çalışmaları:
a) Konaklama tesislerinde sağlık kuruluşları genelgesi
b) Sağlık Serbest yönetmeliği
c) Aracı kurumlar ve sağlık turizmi süreçleri mevzuatı
d) Kür rehabilitasyon hizmetleri mevzuatı
e) Medikal SPA hizmetleri mevzuatı
f) Nihai olarak genel ve geniş kapsamlı sağlık turizminin usul ve esaslarını belirleyen genel bir 

yönetmelik
g) Sağlık Turizmi kalite ve performans kriterleri çalışması

Diğer Bakanlıkların Yayınlanan Mevzuatları:
a) Ekonomi Bakanlığına 2012/4 sayılı tebliği ile sağlık turizminin yurtdışına tanıtımında finansal 

destek sağlanmıştır.
b) Maliye bakanlığınca yayınlanan 6322 Sayılı kanunun 9. Maddesiyle sağlık turizminden el-

de edilen gelirlerden %50 vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bu kanunun uygulama usul ve esaslarıyla 
ilgili tebliğ çalışması tamamlanmak üzeredir. 

c) Kültür ve Turizm Bakanlığının termal yatırım planlaması ve yatırım teşvikleri
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IX. SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ
Sağlık Serbest bölgesiyle ilgili mevzuat çalışmalarımız devam etmekte olup 2013 yılı içinde 

yönetmelik yayınlamayı planlıyoruz.Ekonomi Bakanlığı serbest bölge ile ilgili 3218 sayılı kanun 
değişik taslağını meclise sevk etmek üzere hazırlanmıştır.

Sağlık Serbest Bölgesinde Temel Prensipler 
• Hastane, Rehabilitasyon Merkezi vb sağlık kuruluşları,
• Termal turizm tesisleri,
• Yaşlı tatil köyü (Hastane, Hobi Bahçeleri, Yürüyüş Parkurları, Sosyal Tesisler, Spor Alanları vb. 

Bulunan Köyleri) / Sağlıklı yaşam merkezleri,   
• Sağlık teknokentleri, AR-GE Merkezleri 
• Uluslar arası ulaşımı kolay olan büyük illerde kurulacak,
• (%60) Yabancı hekim ve sağlık personeli çalışacak,
• %85 yabancı hasta gelmesi planlanıyor.
• Sayısı talabe göre artırılacak,
• Vergi ve yatırım avantajları olacak.
SSB’lerin birkaç tanesi çok geniş ve büyük olmasına rağmen küçük ölçekle SSB’lerde kurula-

bilecek.
• Kendi içinde ayrı bir planlama ve denetleme mekanizması kurulacak.

Taslak Şeması

SSB’de Taslak Takvim
(2013 - 2014)
• 3218 sayılı serbest bölge kanunundaki değişiklik tamamlanacak,
• Sağlık bakanlığı  SSB yönetmeliği yayınlayacak, 
• Sağlık serbest bölgesi ve işletmecisi firma  bakanlar kurulunca ilan edilecek,
• Bölgenin altyapı ve planlaması yapılacak, (imar çalışması),
• Sağlık kuruluşları, AR-GE merkezleri, teknokentler, sosyal tesisler kurulacak,
• Tanıtımlar yapılacak ve hizmetler sunulacak. 
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B) Stratejik Planımız (2013-2017 Vizyonu) (Taslak)

AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak 
sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek

STRATEJİK HEDEF 4.4: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek

Hedefe Yönelik Stratejiler (2013-2017)
4.4.1. Sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşların standartlarını belirlemek.
4.4.2. Uluslararası hasta memnuniyetini arttırmak ve yurt dışına hizmetlerimizi duyurmak.
4.4.3. Sağlık Serbest Bölgesi ve Termal Turizm ile ilgili süreçlerin tanımlanması, mevzuat, kalite 

ve hizmet standartlarını oluşturmak.
4.4.4. Yaşlı ve engelli turizmi ile ilgili hizmet standartları belirlemek ve süreçleri tanımlamak.
4.4.5. Sağlık turizmi alanında; STK, sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
4.4.6. Sağlık turizmi ile ilgili kalifiye insan kaynağını temin etmek.

X. HEDEFİMİZ ve STRATEJİK PLANIMIZ
A) Hedefimiz
a) Bölgesinde Sağlık Turizminde Lider Ülke olmak
b) 2015 yılı 500.000 Hasta 7 milyar USD Gelir
c) 2023 yılı 2.000.000 Hasta 20 milyar USD Gelir

9. Nihai Hedefimiz:
Türkiye,  sağlık turizminde; kaliteli ve ekonomik fiyatlar, sağlık hizmet sunumu ile dünyada lider 

bir ülke olacaktır

10. Hedef Göstergelerimiz:
a) 2015’da 500.000 yabancı hasta 7 milyar dolar,
b) 2023’de 2.000.000 yabancı hasta 20 milyar dolar,
c) Bunun % 10 payı kamu hastanelerine gelecektir.
d) 2013 yılı sonuna kadar gerekli tüm mevzuatlar tamamen yayınlanacaktır.






