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SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ
1. GİRİŞ
Sürekli gelişen ve değişen dünya düzeninde, ülkeler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin,
seyahat olanaklarının artışı, ulaşımda sağlanan kolaylıklar ile birleşince sağlık hizmetinde
kalitenin dünyanın farklı ülkelerinde de gelişmesi neticesinde sağlık turizmi kavramının
önemini artırmıştır.
Sanayi ve kentleşmenin gelişmesi ile birlikte artan çevre kirliliği gibi faktörler insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. İnsan sağlığının bozulması ile birlikte de iş gücü ve
üretim kapasitesi azalmaktadır.
İnsan sağlığının önemi ile birlikte sağlık turizmi de her geçen sene gelişmektedir. Kişilerin
hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirmek amacıyla
yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye yaptıkları seyahat sağlık turizmi olarak gerçekleşmektedir.
2. SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ
2018 yılında da geçerli olmak üzere sağlık turizminin gelişmesine yönelik olarak Döviz
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar gereğince verilen destekler
yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri,
Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet
gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler kısmı olarak destek
kapsamındadır. Bu destekler geri ödemesiz hibe olarak verilmektedir.
Bu destekler kapsamında belirtilen Sağlık turizmi şirketi, ana sözleşmesi ve Türkiye’deki
sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet
gösteren, en az bir yabancı dilde web sitesine ve uluslararası hizmet sunum kapasitesine sahip
şirketi ifade etmektedir.
Sağlık kuruluşu ise ilgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir
yabancı dilde web sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya
kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşunu ifade etmektedir.
2.1.

Tescil ve Koruma Desteği

Bu başlık kapsamında Sağlık Kuruluşları, Sağlık Turizmi Şirketleri ürünün/hizmetin yurt
dışında

tescil

ettirilmesine

ilişkin

marka/patent

bürosu

hizmetleri,

danışmanlık,

ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin
olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000 ABD Doları tutarında karşılamaktadır.
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2.2.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Şirketleri Pazar
araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı
şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına
yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ile yabancı şirket
alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin
%60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
2.3.

Belgelendirme Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen JCI (Uluslararası Ortak Komisyon) Akreditasyonu,
TEMOS Sertifikaları(Uluslararası Hasta Hakları Sertifikasyonu), QHA Trent Akreditasyonu,
Accreditation Canada, Australian Council on Healthcare Standards Onternational (ACHSI), TÜV
Belgeleri, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS Belgesi) kalite belgelerine
yönelik olarak müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, belge
kullanım ücretleri, ilk yıla ait kayıt ücretleri, danışmanlık giderleri, eğitim giderleri %50
oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır. (Bu madde
kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları
tutarında desteklenmektedir.)
2.4.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları yapılan reklam, tanıtım ve
pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği/ örnek yayın/ görseller (katalog, broşür
ve tanıtım malzemesi örneği/reklam verilen gazete, dergi örneği/ fotoğraf, video kaydı, CD vb.)
%60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
2.5.

Yurt Dışı Birim Desteği

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları
birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim
başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
2.6.

Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarda rekabet avantajını arttırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda
firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, 550 oranında ve
yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
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2.7.

Acente Komisyon Desteği

Ülkeye getirilen uluslararası hastalara yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerini
kapsamaktadır. Destek kapsamında %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları
tutarında ödeme gerçekleştirilir.
2.8.

Tercümanlık Hizmetleri Desteğİ

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en
fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla
25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderlere verilen %50 oranında ve
yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında gerçekleştirilen desteği kapsamaktadır.
2.9.

Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol imzalamış özel sağlık kuruluşlarını veya hava yolu şirketleri tarafından
tedavi edilmek üzere ülkemize getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında ve hasta
başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
2.10. Münhasıran Yurt dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve
Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi:
a) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran
yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine
ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında
karşılanmaktadır.
b) Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş
temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde
gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en
fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.
Destekten

Destek

Destek Tutarı

Faydalananlar

Oranı

Tavanı ($)

SK, STŞ

%50

Yıllık 50.000

SK, STŞ

%60

Yıllık 200.000

Belgelendirme Desteği

SK, STŞ

%50

Belge Başına 50.000

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

SK, STŞ

%60

Yıllık 400.000

Yurt Dışı Birim Desteği

SK, STŞ

%60

Yıllık 120.000

Danışmanlık Desteği

SK, STŞ

%50

Yıllık 200.000

Acente Komisyon Desteği

SK, STŞ

%50

Yıllık 200.000

Destek Türü
Tescil ve Koruma Desteği
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik
Danışmanlık Desteği
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Personel Başına Yıllık
Tercümanlık Hizmetleri Desteği

SK

%50

25.000, Tercümanlık
Hizmetleri 50.000

Hasta Yol Desteği

SK

%50

SK

%50

Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak
Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve
Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hasta Başı 1.000
a) Yıllık 50.000
b) 100.000

*Sağlık Kuruluşları (SK)
*Sağlık Turizmi Şirketi (STŞ)

Odamızda gerçekleştirilen komite toplantılarında sağlık turizmine verilen destekler
hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılması talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda ilgili
kurum/kuruluşlardan gelecek uzmanlar tarafından üyelerimize yönelik bilgilendirme semineri
gerçekleştirilecektir.
3. KAYNAKÇA
•

https://www.dunya.com/kose-yazisi/saglik-turizmi-sektorune-yonelikdevlet-destekleri/14010

•

https://www.igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvikleri/

•

http://saglikturizmi.gov.tr/
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