
Başvuru Mercii Kimler Yararlanabilir?

Ekonomi Bakanlığı Sağlık Turizmi Şirketi:  Yurtdışından gelen hastalara rehberlik, 

danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket

Sağlık Kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık 

Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirket

Desteği Amacı Destek Kapsamı

Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere 

ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’ndan karşılanması 

Pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belgelendirme, ticaret 

heyeti, alım heyeti ve danışmanlık giderlerinin desteklenmesi

● Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil 

olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 

100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

● Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da 

şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süresince karşılanır. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her birim 

başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 

ABD Doları tutarında desteklenir. Bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez 

destek alabilir. 

● 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 150.000 ABD Doları 

tutarında karşılanır.

● Sağlık kuruluşlarının uluslar arası teknik mevzuata uyum sağlamak ve yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika 

veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en 

fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

● Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin 

giderler; %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri

Sağlanan Destekler ile Desteklerin Oran ve Tutarları

●Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslar arası mevzuat veya yatırım konularında 

satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık 

toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında 

karşılanır. 
●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;  %50 

oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD 

Doları tutarında karşılanır.

● Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin 

katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez 

destek alınabilir.


