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 SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE  

YÖNELİK DESTEKLER 

Ekonomi Bakanlığınca sağlık turizmi sektörünün uluslararası 

rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik sağlık 

turizmi kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin giderlerinin bir 

kısmı hibe destek olarak sağlanmaktadır. 

 

Sağlık turizmi hibe destekleri Ekonomi Bakanlığı 2012/4 sayılı 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği 

kapsamında yürütülmektedir. 

 

 

 



 SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNDE  

DESTEKLENEN KONULAR 

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların 

Pazara giriş 

Yurt dışı tanıtım 

Yurt dışı birim 

Belgelendirme 

Ticaret heyeti 

Alım heyeti 

Danışmanlık 

 

ana başlıklarında yapacakları harcamalarının bir kısmı Ekonomi 

Bakanlığınca karşılanmaktadır. 

 

 



 SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİNDE 

TEMEL HUSUSLAR 

Yararlananlar: Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve 

işbirliği kuruluşları. 

 

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

 



 SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİNDE 

TEMEL HUSUSLAR 

Tüm başvurular Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yapılır.  

 

Düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa 

iletilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz. 

 

Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Nakit 

ödemeler kabul edilmemektedir.  

 

 



 SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİNDE 

TEMEL HUSUSLAR 

Destek başvurularında eksik belge olması durumunda 

eksikler eksik belge yazısı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 

tamamlanmalıdır. 

 

İngilizce hariç yabancı dildeki belgelerin yeminli tercümesi 

gerekmektedir. 

 

 



 SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİNDE 

BAZI TANIMLAR 

Sağlık Kuruluşu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış 

veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar, üniversite hastaneleri 

veya bunları işleten şirketler 

 

Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara 

rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket 

 

İşbirliği kuruluşu: TİM, TOBB, DEİK, Ticaret Odaları, sektör 

dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar 

 

Yararlanıcı: Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve 

işbirliği kuruluşları 

 

 

 

 



 RAPOR DESTEĞİ 

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği 

kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım 

konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara 

ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri 

için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100 bin doları 

tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık 

toplam en fazla 300 bin dolar tutarında karşılanır. 

 

Destek Başvurusu: Rapor alımını müteakiben yapılmalıdır. 

 

Satın alınacak raporlar yayım tarihi itibariyle en fazla 2 (iki) 

yıllık olmalıdır. 

 

 



 HASTA YOL DESTEĞİ 

 

Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden 

Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında 

getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır.  

 

Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam 

tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 doları 

geçemez. 

 

Bu destekten sadece Bakanlıkla protokol imzalayan sağlık 

kuruluşları yararlanabilir. 

 

 



 SAĞLIK TURİZMİ  

HEDEF ÜLKELERİ 

 

 

AFRİKA AVRUPA AMERİKA ASYA ORTADOĞU 

Angola Madagaskar Almanya Karadağ ABD Azerbaycan Katar 

Sudan Mali İngiltere Rusya Kanada Özbekistan Irak 

G. Sudan Moritanya Hollanda Ukrayna   Türkmenistan Kuveyt 

D. Kongo Uganda Danimarka Romanya   Kazakistan S Arabistan 

Libya Tunus Norveç İsviçre   Tacikistan Yemen 

Çad Zambiya İsveç Lüksembu

rg 

  Moğolistan Bahreyn 

Gana Senegal Finlandiya Belçika   Afganistan BAE 

Nijerya Etiyopya Fransa Bosna 

Hersek 

  Pakistan   

Kenya Cezayir Arnavutluk     Kırgızistan   

Tanzanya   Makedonya         

Kamerun   Kosova         



 YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ 

 

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya 

bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara 

ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve 

organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi 

şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 bin 

doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında 

ve yıllık toplam en fazla 500 bin doları tutarında karşılanır. 

 

Destek Başvurusu: Yararlanıcı tanıtım programının başlangıç 

tarihinden en az bir ay önce Bakanlığa başvurmalıdır. 

 

 



 YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ 

Yurtdışı Tanıtım Desteği kapsamında desteklenen giderler   

şunlardır: 

Fuar, kongre ve konferanslar ve/veya bağımsız tanıtım 

programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri 

Tercümanlık giderleri (sadece yapılan tanıtım faaliyeti 

kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri 

giderleri) 

Seminer, konferans, toplantı ve toplu-ikili görüşme 

organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve 

gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.) 

Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri 

 

 

 



 YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ 

Yurtdışı Tanıtım Desteği kapsamında desteklenen giderler   

şunlardır: 

Halkla ilişkiler hizmeti giderleri 

Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti 

Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri 

Danışmanlık giderleri 

Yabancı dilde internet sayfası tasarım giderleri 

 

 

 



 ORGANİZASYON DESTEĞİ 

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği 

kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen fuar, kongre veya 

konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 

oranında ve en fazla 15 bin dolar tutarında karşılanır. 

 

Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu 

bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir. 

 

Destek Başvurusu: Faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. 

 

 



 ARAMA MOTORU DESTEĞİ 

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği 

kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı 

reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 

oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği 

kuruluşu başına yıllık en fazla 100 bin dolar tutarında 

karşılanır. 

 

Desteklenebilecek arama motorları şunlardır: 

 Google 

 Yahoo 

 Yandex 

 Baidu 



 BELGELENDİRME DESTEĞİ 

 

Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum 

sağlamak veya yurtdışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları 

belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen 

giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 

oranında ve en fazla 50 bin dolar tutarında karşılanır. 

 

Destek Başvurusu: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. 

 

 



 BELGELENDİRME DESTEĞİ 

Belgelendirme desteği kapsamında karşılanacak giderler 

şunlardır: 

Müracaat ve doküman inceleme giderleri 

Belgelendirme tetkik giderleri 

Belge kullanım ücretleri 

Kayıt ücretleri 

Danışmanlık giderleri 

Gözetim giderleri 

Yenileme giderleri 

 



 YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ 

Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren 

şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla  yurt dışında açtıkları 

birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır.  

 

Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi 

şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 

200 bin dolar tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına 

%70 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar tutarında 

desteklenir. 

 

 



 YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ 

Yararlanıcı yurtdışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim 

için yaralanabilir. 

 

Sağlık kuruluşları ve işbirliği kuruluşları yurt dışında açtıkları 

ön tanı merkezleri ve ofisler, sağlık turizmi şirketleri ise yurt 

dışında açtıkları ofisler için destek alabilir. 

 



 TİCARET HEYETİ VE  

ALIM HEYETİ DESTEKLERİ 

Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri 

 

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir 

katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin 

reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon 

giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150 bin 

dolar tutarında karşılanır. 

 

Bu madde kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya 

işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti 

programları desteklenir. 

 



Ticaret heyeti ve alım heyeti desteği kapsamında 

desteklenen giderler şunlardır:  

Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşmeler ve 

tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına 

yönelik çeviri giderleri) 

Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme 

organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve 

gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.) 

Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri 

Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri 

Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri 

Toplu transferler 

 

 TİCARET HEYETİ VE  

ALIM HEYETİ DESTEKLERİ 



Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği kapsamında bir ticaret 

heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu 

yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan 

her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda 

belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır. 

Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda 

kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, 

 

Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 dolara kadar, 

konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. 

 TİCARET HEYETİ VE  

ALIM HEYETİ DESTEKLERİ 



Destek Şartı: Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti 

ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) 

yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti 

programı desteklenir. 

 

Destek Süresi: Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en 

fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (kez) alım heyeti 

desteğinden faydalanabilir. 

 

 TİCARET HEYETİ VE  

ALIM HEYETİ DESTEKLERİ 



 DANIŞMANLIK DESTEĞİ 

Danışmanlık Desteği 

 

Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön 

onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine 

ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar 

tutarında karşılanır. 

 



 DANIŞMANLIK DESTEĞİ 

Desteklenebilecek Konular: Pazarlama stratejisi, akreditasyon 

ve yurtdışı pazar yapısı konuları hakkında danışmanlık hizmeti. 

 

Destek Süresi: Bir sağlık kuruluşu veya sağlık turizmi şirketi 

danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus faydalanabilir. 

 

Destek Başvurusu: Faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. 

 


