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Çalı#tay Programı

09.30-11.00
—Açılı# Konu#maları

Mustafa TUTULMAZ 
Afyonkarahisar Valisi 

Op. Dr. Mustafa ESG"N 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili

Mehmet Ali KILIÇKAYA
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri
Anonim %irketi (USHA%) 
Genel Müdürü

Firuz B. BA$LIKAYA 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birli!i (TÜRSAB) Ba#kanı 

Halil YILMAZ 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birli!i (TÜRSAB) Sa!lık Turizmi
$htisas Ba#kanlı!ı Ba#kanı 

11.00-13.30  / 14.30-17.00
—30123 Sayılı Sa!lık Turizmi 
Yönetmeli!i ve Seyahat 
Acentalarının Sa!lık 
Turizmindeki Rolü 
- Yetki Belgesi Kriterleri 

—USHA% Yapılanması ve 
Hede&eri

MODERATÖRLER:

Prof. Dr. Ayfer UYANIK
MEF Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Ö!retim Üyesi

Dr. Bülent C"NEL
$zmir Sa!lık Turizmi Derne!i 
($ZSATU) Ba#kanı

27 N"SAN 2019 CUMARTES"

10.00-12.30
—Termal Sa!lık Turizmi 
Önündeki Engeller ve
Çözüm Önerileri

MODERATÖR:
Uz. Dr. Metin YURDAKO% 
Bursa Sa!lık Turizmi Derne!i 
Ba#kan V.

28 N"SAN 2019 PAZAR
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Prof. Dr. %uayip ÖZDEM"R 
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Genetik Ana Bilim Dalı Ba#kanı 

Prof.Dr. O!uz ÖZYARAL
$stanbul Rumeli Üniversitesi 

Prof.Dr. Hüseyin YURDAKUL 
Afyonkarahisar Sa!lık Turizmi Derne!i Dernek Ba#kan Yardımcısı  

Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Ö!retim Üyesi

Dr. Ay#e TURAN
Sa!lık Bakanlı!ı Yurtdı#ı Dı# $li#kiler Daire Ba#kanı  

Dr. Metin GÜRSAN
$stanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Alpaslan ÇO%KUN
ABC Health Tourism Yönetim Kurulu Ba#kanı 

Bio. Çi!dem ATALMI%
Bursa $l Sa!lık Müdürlü!ü Sa!lık Turizmi $l Sorumlusu

Esra USLU
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 
Sa!lık Turizmi Sorumlusu

Aysun YALVAÇ
$zmir Sa!lık Turizmi Derne!i ($ZSATU) Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra KAÇAR
Mu!la Sa!lık Turizmi Derne!i Dernek Genel Sekreteri 
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Ali B"L"R
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi

Halil YILMAZ
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanı

Ali Rıfat PE%K"RC"O$LU 
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kan Yardımcısı, Buto Turizm

Yasemin Yaprak DEM"RTA%
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kan Yardımcısı, Fides Travel

"lknur KEPEZ
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kan Yardımcısı, Sanitas Travel

Levent DEM"REL
TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Ba#kanı

Seda KUTLUK
TÜRSAB Projeler Direktörü

Hanzade CAN
TÜRSAB Projeler Sorumlusu

Çalı#tay Düzenleme Kurulu
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1. BÖLÜM

Moderatörler

Prof. Dr. Ayfer UYANIK 
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ö!retim Üyesi

Dr. Bülent C"NEL
$zmir Sa!lık Turizmi Derne!i 
($ZSATU) Ba#kanı

Uz. Dr. Metin YURDAKO% 
Bursa Sa!lık Turizmi Derne!i 
(BUSAT) Ba#kan Vekili
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Mustafa TUTULMAZ 
Afyonkarahisar Valisi

Op. Dr. Mustafa ESG"N 
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim %irketi (USHA%) Genel Müdürü

Firuz B. BA$LIKAYA 
Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i (TÜRSAB) Ba#kanı 

Prof. Dr. Ümit DÜNDAR 
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. %uayıp ÖZDEM"R
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Beykan Ç"ZEL 
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi 
Genetik Ana Bilim Dalı Ba#kanı

%ennur ALDEM"R DO$AN 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve $#letmeler Genel Müdür Yardımcısı

Onur GÖZET 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

Ali B"L"R
Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi

Halil YILMAZ 
Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i (TÜRSAB) Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanı

Çalı#tay Katılımcıları
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Abdülkadir HIZ
Sa!lık Sen Afyon Temsilcisi

Adalet ATACAN 
Afyonkarahisar $l Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

Ahmet ABACI
$stanbul Health&Travel Services 

Ahmet KARAKOL
Müstakil Sanayici ve $#adamları Derne!i (MÜS$AD) Afyonkarahisar %ube
Ba#kanı

Ali GÜMÜ%HAN
Zafer Turistik Otelciler ve $#letmeciler Derne!i Ba#kanı

Ali Rıfat PE%K"RC"O$LU
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kan Yardımcısı, Buto Turizm

Dr. Alpaslan CO%KUN
ABC Health Tourism Yönetim Kurulu Ba#kanı

Arif KAVAS
Afyonkarahisar $l Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

Aysun YALVAÇ
$zmir Sa!lık Turizmi Derne!i ($ZSATU) Yönetim Kurulu Üyesi

Uz. Dr. Ay#e TURAN
Türkiye Sa!lık Enstitüleri Ba#kanlı!ı Dı# $li#kiler Daire Ba#kanı

Aziz C"GA
TÜRSAB Havayolu Bilet Satı# $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kan Yardımcısı

Çalı#tay Katılımcıları



1. BÖLÜM

15TÜRK$YE SEYAHAT ACENTALARI B$RL$"$

Bayram VARDAR
UPA %ehir Plancısı ve Yatırım Uzmanı

Doç. Dr. Bülent EL"TOK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ö!retim Üyesi

Av. Ça!la ELHAN
TÜRSAB Hukuk Mü#avirli!i 

Bio. Çi!dem ATALMI%
Bursa $l Sa!lık Müdürlü!ü Sa!lık Turizmi $l Sorumlusu

Do!an Tamer ALAGÖZ
T.C. Aile, Çalı#ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı!ı, Uzman Yardımcısı

Duygu Kırgın TOPRAK
T.C. Aile, Çalı#ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı!ı, Fizyoterapist

Esra USLU
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 
Sa!lık Turizmi Sorumlusu

Gökalp AF%AR 
Life Line Turizm Seyahat Acentası Avrupa Bölgesi Koordinatörü

Gürol DEM"R
Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derne!i (TÜRKAP) Üyesi  

Ö!r. Gör. Halil DEM"R
Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Halil KOYUNCU
Acıbadem Sa!lık Grubu

Alfabetik Sırayla: 
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Hakan S"VR"TEPE
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal i#ler Müdürü

Prof. Dr. Hülya HARUTO$LU
K.K.T.C. Yüksekö!retim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu
(YÖDAK) Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin YURDAKUL 
Afyonkarahisar Sa!lık Turizmi Derne!i Ba#kan Yrd.

"brahim ÖNER
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve $#letmeler Genel Müdürlü!ü 
%ehir Plancısı 

"lker GÖRATE%
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Tanıtma Genel Müdürlü!ü Uzman

"lknur KEPEZ
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kan Yardımcısı, 
Sanitas Travel

Levent UYANIKEL
Ark Turizm

Mehmet KERVANKIRAN
Hizmet $hracatçıları Birli!i %ube Müdürü

Dr. Metin GÜRSAN
Rumeli Üniversitesi Ö!retim Üyesi, Kafkasya Üniversiteler Birli!i 
Ba#kan Danı#manı

Muammer TÜRKER
Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Çalı#tay Katılımcıları
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Mukaddes BOLAT
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve $#letmeler Genel Müdürlü!ü
Jeoloji Mühendisi

Mustafa ATMACA
Life Line Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Ba#kanı

Uz. Dr. Mustafa Enis ARABACI
Park Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Ba#kanı

Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Ö!retim Üyesi

Nejat Erbil A$MAN
MSN Turizm

Uz. Dr. Osman EKMEKÇ"
Afyonkarahisar Muayenehane Hekimi

Selami HA%"MO$LU
Ayder Turizm Seyahat Acentası

Selami TARAK
MUS$AD Sa!lık Sektörü Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk NAZ"LL"
TÜRSAB Fuarcılık A.%. Genel Koordinatör

Uz. Dr. Serbülent ORHANER
Bursa Sa!lık Turizmi Derne!i (BUSAT) Ba#kanı

Prof. Dr. %afak Sahir KARAMEHMETO$LU
Emsey Hospital

Alfabetik Sırayla: 
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Av. %eyma Gizem YILDIRIM
TÜRSAB Hukuk Mü#avirli!i 

Uz. Dr. %ükrü YÜCEL
Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Ba#hekimi

Tarık AKSOY 
T.C. Ticaret Bakanlı!ı Dı# Ticaret Uzmanı

Yasemin Yaprak DEM"RTA% 
TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kan Yardımcısı, Fides Travel

Zehra KAÇAR
Mu!la Sa!lık Turizmi Derne!i Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Zuhal KUNDURACILAR
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Ba#kanı

Çalı#tay Katılımcıları
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— Dünya turizmi son derece hızlı bir #e-

kilde de!i#iyor, dönü#üyor. Küresel öl-

çekte ya#anan de!i#imlerin kar#ısında

turizmdeki rekabet her geçen gün daha da

keskinle#en bir hal alıyor. Sahip oldu!u de-

!erleri tanıtabilen, sundu!u ürünlerle fark

yaratan destinasyonların öne çıkaca!ı bir

süreçte bulunuyoruz. Artık sadece kitle tu-

rizmi ile büyüyen bir turizm algısını yeterli

göremeyece!imiz bir dönemde oldu!u-

muz açık. Ziyaretçi sayısında elde etti!imiz ba#arıyı turizm gelirleri ba-

kımından da elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de katma de!eri

yüksek MICE, spor, kruvaziyer, kültür gibi turizm çe#itlerine yönelmemiz

gerekti!i gerçe!i, çok net bir #ekilde önümüzde duruyor. Sa!lık Turizmi

de hiç #üphesiz bu turizm çe#itlerinin ba#ında yer alıyor. 

Globalle#menin etkisiyle ülkeler arası i# birliklerinin ve seyahat öz-

gürlüklerinin artması; teknoloji ve ula#ımdaki geli#meler, farklı destinas-

yonlarda geli#en kaliteli sa!lık hizmetleri neticesinde hızlanan rekabet,

dünya genelindeki yasal düzenlemeler ve akredite sa!lık örgütleri, tü-

keticilerin bilinçlenmesiyle yeni pazar arayı#ları Sa!lık Turizmi’nin öne-

mini giderek arttırmaktadır. Sanayile#me ve kentle#menin insan ve

toplum sa!lı!ı üzerindeki olumsuz etkileri ve ya#lı nüfusun oranının gi-

derek yükseliyor olması gerçekleri de göz önünde bulunduruldu!unda

bugün Sa!lık Turizmi’nin gerek kısa gerekse uzun dönemde ülke ekono-

milerine sa!layaca!ı döviz girdisinin de!eri büyük olacaktır.  

Türkiye; tarihi, kültürü, do!al güzellikleri ile turist çeken bir ülke ol-

du!u kadar son yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde Sa!lık Turizmi ala-

nında dünyada adından ba#arıyla söz ettirir konumda. Ancak maalesef

henüz ülkemizde Sa!lık Turizmi yalnızca “Medikal Turizm” ya da “Termal

Önsöz — Firuz B. BA$LIKAYA    
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Sa!lık Turizmi” olarak algılanıp de!erlendiriliyor. Oysa ülkemiz gerek jeo-

politik konumu, gerekse alt yapısı ile Sa!lık Turizmi’nin dört ana kolu

olan Termal Sa!lık Turizmi, Medikal Turizm, Ya#lı Turizmi (3. Ya# Turizmi),

Engelli Turizmi ba#lıklarında hizmet #ansı olan nadir ülkelerden biridir.

Uluslararası sa!lık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sa!lık ku-

rulu#larının büyümesine imkan veren bir sektör olan Sa!lık Turizmi’nin

geli#imi ülke ekonomisine katma de!eri 12 ay boyunca sa!layaca!ı döviz

girdisi ile büyük olacaktır. Sa!lık turizmindeki turistlerin hem tedavi hem

de tatil amaçlı beklentileri Türkiye’nin di!er alternatif turizm türleri ile

cazibesinin artırılması, yıl boyunca farklı destinasyonlarda turizmin can-

lanmasını sa!layacaktır. Ülkemizin sahip oldu!u Sa!lık Turizmi potansi-

yelini bütünüyle de!erlendirebiliyor olmamız için sektör payda#larıyla

stratejilerin belirlenerek uygulanması; bu yönde kısa, orta ve uzun vade

stratejik planlamanın yapılarak gerekli alt yapı çalı#malarının olu#turul-

ması yararlı olacaktır.  

Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i olarak Sa!lık Turizmi alanındaki ge-

li#imi desteklemek için bugüne kadar oldu!u gibi bundan sonra da ça-

lı#malarımızı arttırarak sürdürüyor olaca!ız. Bu önemli çalı#mada,

Afyonkarahisar Valisi Mustafa TUTULMAZ’a, Bursa Milletvekili Op. Dr.

Mustafa ESG$N’e, USHA% Genel Müdürü Mehmet Ali KILIÇKAYA’ya; Sa!lık

Bakanlı!ı, Kültür ve Turizm Bakanlı!ı, Aile, Çalı#ma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlı!ı ve Ticaret Bakanlı!ı bürokratlarına, de!erli akademisyenleri-

mize, sektörel derneklerimize ve seyahat acentalarımıza çalı#tayımıza

katılımları ve kıymetli katkıları için te#ekkür ederim. Ülkemizin Sa!lık Tu-

rizmi alanındaki geli#imini desteklemek için tüm sektör payda#larını bir

araya getirerek düzenledi!imiz bu çalı#tay sonrasında yayınlanan bu Ra-

porun Sa!lık Turizminin geli#imi açısından son derece faydalı olaca!ına

inanıyorum.

Saygılarımla, 

Firuz B. BA$LIKAYA    
Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i Ba#kanı 
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— Ülkemiz, “Sa!lıkta Dönü#üm Programı”

ile sa!lıkta dünya standartlarını hızlı ve

etkin bir #ekilde yakalamı# olup, bugün sa-

dece Türkiye Cumhuriyeti vatanda#ları

de!il, yüzbinlerce uluslararası hasta en

yüksek kalitede sa!lık hizmeti almak için

Türkiye’yi tercih etmektedir. Türkiye; nite-

likli insan kayna!ı, rekabetçi 'yat avantajı,

ileri teknoloji kullanımı ve uluslararası

standartlarda hizmet sunumu ile dünya-

nın önde gelen sa!lık üslerinden biri haline gelmi#tir.

Bu çerçevede, 663 sayılı Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Sa!lık Bakanlı!ı’nın bir i#-

tiraki olarak Uluslararası Sa!lık Hizmetleri A.%. (USHA%) kurulmu#tur.

Benim de hem Yönetim Kurulu Ba#kan Vekilli!ini yaptı!ım, hem de

Genel Müdür olarak görev aldı!ım %irket, 04/02/2019 tarihinde Ticaret

Sicil Gazetesi’nde ilan olunmak suretiyle Ankara’da faaliyetlerine ba#la-

mı#tır.

USHA%’ı kuran KHK; uluslararası sa!lık hizmetleri alanında aracılık

faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek; ülkemizin sa!lık hiz-

metlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım ve bilgi-

lendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek;

uluslararası sa!lık hizmetlerine ili#kin aracılık faaliyetlerinde bulunmak,

verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kurulu#ları adına ulus-

lararası sa!lık hizmetlerine ili#kin sözle#me yapmak, yapılan sözle#me-

lerin yürütülmesine destek olmak; uluslararası sa!lık hizmetlerine ili#kin

bilgi alma ba#vurularına cevap vermek, #ikâyetler ve anla#mazlıkların

çözümü için ilgili merciler nezdinde giri#imlerde bulunmak, tara&arın

kar#ıla#abilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak; sa!-

Önsöz — Mehmet Ali KILIÇKAYA 



lık meslek e!itimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak; yurt içindeki

e!itim kurumlarına yurt dı#ından ö!renci teminine aracılık etmek, yurt

dı#ında e!itim kurumu açmak ve e!itim faaliyetinde bulunmak #eklinde

ülkemizin Sa!lık Turizmi stratejisine ili#kin temel görev ve sorumlukları

düzenlemi#tir. 

Bunun yanı sıra, 663 sayılı KHK’da kamu özel i# birli!i modelleri ko-

nusunda uluslararası ki#i ve kurulu#lara danı#manlık yapmak, yurt dı-

#ında sa!lık kurulu#u açmak, i#letmek, ortaklık kurmak ve i# birli!i

yapmak, sa!lık ve e!itim amacına yönelik bina in#a etmek ve ettirmek,

ilaç, cihaz ve tıbbî malzeme tedariki yapmak gibi görev ve sorumlulukları

da mevcuttur.  

Bu yetki dâhilinde, USHA% olarak vizyonumuz, Türkiye’yi Sa!lık Turiz-

minde dünyanın en ba#arılı markası haline getirmektir. Misyonlarımız

ise sa!lık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda

ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek; Türkiye’nin sa!lık kapasitesinin,

imkânlarının ve potansiyelinin yurtdı#ında etkin bir #ekilde tanıtılmasını

sa!layarak ülke imajını güçlendirmek; yurtdı#ına sunulan sa!lık hizmet-

lerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geli#tirmek, katkı

sa!lamak; sa!lık sistemi ve e!itimi ihracatında öncü rol üstlenmek; ilaç,

tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlile#me projesi kapsamında stra-

tejik faaliyetlerde bulunarak cari açı!ı azaltıcı etki sa!lamak #eklinde

özetlenebilir.

TÜRSAB tarafından 26-29 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da

gerçekle#tirilen “Sa!lık Turizmi Çalı#tayı” USHA% olarak i#tirak etti!imiz

ilk çalı#tay oldu. Her bir oturumunu çok de!erli buldu!um Çalı#tay’da,

katılımcılar ve sektör temsilcileri ile yaptı!ımız de!erlendirmeler, gelecek

stratejilerimizin olu#masına çok önemli katkı sa!ladı.  

Bu ba!lamda, Sa!lık Turizmine atfetti!i önem ve düzenledi!i bu Ça-

lı#tay için TÜRSAB’a çok te#ekkür ediyorum. Bundan sonra da düzenle-

yece!i benzeri etkinlikler ile sektöre olan deste!inin devamını diliyorum.  

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim %irketi (USHA%) Genel Müdürü

TÜRSAB SA"LIK TUR$ZM$ ÇALI%TAYI 201922
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— Sa!lık Turizmi hizmet sektörleri ara-

sında katma de!eri, pazarlama kriterleri,

hizmet alanın tercih nedenleri ve çok pay-

da#lı süreç yönetimi gibi yönleriyle farklılı-

!ını ortaya koymaktadır. Profesyonel bir

#ekilde ilgili ülkenin kanunlarına uygun ve

öngörüsü yüksek yapılmadı!ı takdirde bir-

çok sorunları beraberinde getirecektir. Bu

kapsamda bakıldı!ında çok payda#lı yürü-

tülen Sa!lık Turizminde her bir payda#ın

vizyoner bakı#ı ve üzerine dü#en hizmet parçasını sorunsuz bir #ekilde

yerine getirmesi hizmetin bütünlü!ü açısından büyük önem arz etmek-

tedir. Bu bilinç ile TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı olarak ülke-

mizde hasta akı#ının artması ve daha çok döviz girdisinin sa!lanması

amacıyla stratejimizi, nitelikli sa!lık turistlerini nitelikli hizmet kalitemiz

ile ülkemize getirilmesini sa!lamak olarak belirledik.

Seyahat Acentalarımız bu hizmet bütününün olmazsa olmaz en

önemli payda#ıdır. Birli!imize ba!lı Sa!lık Turizmi aracı kurulu# yetki bel-

gesi almı# ve yurtdı#ı a!ı güçlü acentalarımızın etkili marka çalı#maları

sayesinde hasta akı#ı ivme kazanarak devam etmektedir. TÜRSAB olarak

gerek ilgili acentalarımıza destek vermek gerekse ülkemizde ilgili tüm

payda#lar ile e#güdümlü projelerde yer almak önceliklerimiz arasında-

dır. Hukuki süreçleri tanımlanmı# etkin sözle#meler ile do!ru tanıtım ya-

pılarak ülkemize nitelikli sa!lık turistlerinin getirilmesi ve ülkesine

gidene kadar tüm turistik faaliyetlerin düzgün yürütülmesini i#imizin en

önemli parçası olarak görmekteyiz. 

Sa!lık Turizminin gerek termal gerek medikal ve di!er segmentle-

rinde ihtisasla#mı# acentalarımızın artması hususunda çalı#malarımız

devam etmektedir.

Önsöz — Halil YILMAZ
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TÜRSAB olarak $lgili tüm bakanlıklar, birlikler, dernekler ve USHA%’ın

yapaca!ı çalı#malara destek vererek, ortak akılla projeler üretmenin ül-

kemizin Sa!lık Turizmi pazarından hak etti!i payı almasını sa!lamak ko-

nusunda etkili olaca!ı kanaatindeyiz.

Çalı#tayımızda bize e#lik eden de!erli görü#, sorun ve önerilerini esir-

gemeyen ba#ta Afyonkarahisar Valisi Mustafa TUTULMAZ, Bursa Millet-

vekili Op. Dr. Mustafa ESG$N, USHA% Genel Müdürü Mehmet Ali

KILIÇKAYA, TÜRSAB Ba#kanı Firuz B. BA"LIKAYA olmak üzere; Kültür ve

Turizm Bakanlı!ı, Aile, Çalı#ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı!ı, Ticaret Ba-

kanlı!ı, Sa!lık Bakanlı!ı bürokratlarına; üniversitelerimizin de!erli 

akademisyenlerine, sektörel birliklerimize, seyahat acentalarımıza; 

moderatörlerimiz Prof. Dr. Ayfer UYANIK, Uz. Dr. Metin YURDAKO%, 

Dr. Bülent C$NEL’e, TÜRSAB Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kan 

Yardımcısı arkada#larıma ve Çalı#tay Düzenleme Kurulu adına Çi!dem

ATALMI% ve Aysun YALVAÇ’a sonsuz te#ekkür ederim.

Bu çalı#tay raporunun tüm payda#ları bir araya getirerek sorunlar ve

beraberinde tüm sahanın çözüm önerilerinin sunulması adına ilgili sek-

tör temsilcilerine çok faydalı olaca!ı inancındayım. 

Saygı ve sevgilerimle,

Halil YILMAZ 
Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i (TÜRSAB) 

Sa!lık Turizmi $htisas Ba#kanlı!ı Ba#kanı
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• 30123 Sayılı Sa!lık Turizmi 

Yönetmeli!i ve Seyahat

Acentalarının Sa!lık 

Turizmindeki Rolü - Yetki

Belgesi Kriterleri 

• USHA" Yapılanması ve

Hede#eri

2. BÖLÜM

27 Nisan 2019 Cumartesi
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Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi 

(USHA") Genel Müdürü

Rekabet Avantajlarımız:

• Yakın uçu# mesafesi (Ülkemiz 4 saatlik uçu# mesafesinde yakla#ık 

1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir jeogra$k konuma

sahiptir.) 

• Uygun tedavi maliyetleri

• Kali$ye ve uzmanla#mı# sa%lık personeli

• Kaliteli hizmet sunumu 

• Modern tıbbi teknoloji

• Bekleme süresinin olmaması veya çok az olması 

• Sosyo-kültürel benzerlik

• E#lik eden turistik faaliyet çe#itlili%i

• 30123 Sayılı Sa!lık Turizmi Yönet-

meli!i ve Seyahat Acentalarının 

Sa!lık Turizmindeki Rolü - Yetki 

Belgesi Kriterleri 

• USHA" Yapılanması ve Hede#eri

2. Bölüm
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• Termal Sa$lık Turizmi ve 3. Ya% Turizmi potansiyeli 

• JCI akreditasyona sahip sa$lık kurulu%ları 

— Amacımız hedef pastadan daha çok pay almak. Irak, Azerbaycan, Al-

manya, Gürcistan, Rusya, Libya, Afganistan ve "ngiltere en çok hasta

gelen ülkeler. "stanbul, Ankara, Yalova, Erzurum, Antalya, "zmir en çok

hasta gelen illerimiz. #u anda yetki belgesi almı% 44 acenta, 83 kamu

hastanesi, 19 üniversite hastanesi, 20 vakıf üniversite hastanesi, 466

özel sa$lık kurulu%u bulunmaktadır.

USHA# (Uluslararası Sa$lık Hizmetleri A.#.) 663 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname’nin 03 A$ustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlü$e giren Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası

uyarınca kurulmu%tur. USHA# Anonim #irket yani ticari %irkettir. Merkezi

Ankara Bilkent Sa$lık Bakanlı$ı’nın içindedir. Kanun ile USHA#’ın görev-

leri net biçimde tanımlanmı%tır.

1) Uluslararası sa$lık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren

kurumlara yetki belgesi vermek.

2) Ülkemizin sa$lık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak,

bu alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yön-

lendirmek ve desteklemek.

3) Uluslararası sa$lık hizmetlerine ili%kin aracılık faaliyetlerinde bu-

lunmak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kurulu%ları adına

uluslararası sa$lık hizmetlerine ili%kin sözle%me yapmak, yapılan sözle%-

melerin yürütülmesine destek olmak.

4) Uluslararası sa$lık hizmetlerine ili%kin bilgi alma ba%vurularına

cevap vermek, %ikâyetler ve anla%mazlıkların çözümü için ilgili merciler

nezdinde giri%imlerde bulunmak, tara&arın kar%ıla%abilecekleri sorunları

tespit ederek önleyici tedbirler almak.

5) Ülkemizin sa$lık sisteminin tanıtımını yapmak, sa$lık sistemleri,

sa$lık 'nansmanı ve kamu özel i%birli$i modelleri konusunda uluslar-

arası ki%i ve kurulu%lara danı%manlık yapmak, bu alanlarda sistemlerin
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kurulması ve geli#tirilmesine ili#kin yurt dı#ı talepleri kar#ılamak, proje-

ler yapmak ve uygulamak.

6) Yurt dı#ında sa$lık kurulu#u açmak, i#letmek, ortaklık kurmak ve

i#birli$i yapmak, sa$lık ve e$itim amacına yönelik bina in#a etmek ve et-

tirmek, ilaç, cihaz ve tıbbî malzeme tedariki yapmak.

7) Sa$lık meslek e$itimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak;

yurt içindeki e$itim kurumlarına yurt dı#ından ö$renci teminine aracılık

etmek, yurt dı#ında e$itim kurumu açmak ve e$itim faaliyetinde bulun-

mak.

8) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre,

seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak, ara#tırma ve yayın yapmak.

9) Uluslararası sa$lık hizmetlerine ili#kin politika ve stratejiler, hiz-

met sunum standartları, akreditasyon kriterleri, %yat tarifeleri ve hukuki

düzenlemeler konusunda ilgili kurulu#larla i#birli$i yapmak ve bu konu-

larda Bakanlı$a önerilerde bulunmak.

10) Sa$lık meslekleri e$itimi konusunda te#vikler geli#tirmek, bu

alanda uluslararası ö$rencileri ve e$itim kurumlarını desteklemek.

• USHA&’ın yurt içinde ve yurt dı#ında #irket kurması veya bir #irkete

%50’den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurba#kanı

yetkilidir.

• USHA&, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 ta-

rihli ve 4734 sayılı Kamu !hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı

Kamu !hale Sözle#meleri Kanunu ve 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu

!ktisadi Te#ebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

de$ildir.

• 4734 sayılı Kamu !hale Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca, bu

Kanun kapsamına giren kurulu#ların faaliyet alanındaki mal ve hizmetler

için Uluslararası Sa$lık Hizmetleri Anonim &irketinden yapacakları alım-

lar, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tabi de-

$ildir. 
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V!ZYON 

TÜRK"YE’Y" SA!LIK TUR"ZM"NDE DÜNYANIN EN BA#ARILI MARKASI 

HAL"NE GET"RMEK; "LAÇ, TIBB" C"HAZ VE MALZEME KONULARINDA

STRATEJ"K ÇÖZÜM ORTA!I OLMAK.

M!SYON 

• Sa$lık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda 

ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek

• Türkiye’nin sa$lık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin 

yurtdı%ında etkin bir %ekilde tanıtılmasını sa$layarak ülke imajını 

güçlendirmek

• Yurtdı%ına sunulan sa$lık hizmetlerinin kalite ve standardının 

artırılması için strateji geli%tirmek, katkı sa$lamak

• Sa$lık sistemi ve e$itimi ihracatında öncü rol üstlenmek

• "laç, Tıbbi Cihaz ve malzeme konularında yerlile%me projesi  kapsa-

mında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açı$ı azaltıcı etki sa$la-

mak

— Amacımız; cari açı$ı azaltıcı stratejiler geli%tirmek. Bizden beklenti ilk

etapta destinasyon tanıtımı. Hedef ülkelerin sa$lık sistemlerinin takibi

ve sistemsel bo%lukların tespit edilip ona göre strateji planlaması yap-

mayı hede&iyoruz. Vize konusundaki sıkıntıların çözülmesi, alacakların

takibi ve tahsili, komplikasyonların garanti altına alınması, ikili Uluslar-

arası Sosyal Güvenlik Anla%maları, sigortalarla yapılan önceden yapılmı%

anla%maların getirdi$i ciddi dezavantajların giderilmesi, sigorta %irketleri

ile alternatif poliçeler hazırlanması, te%vik sistemine öneri ve strateji ge-

li%tirilmesi, markala%mak, yurtdı%ında markamızı parlatmak gibi birçok

hede'miz bulunmaktadır.

Kamu tarifelerinin çok a%a$ıda kalmaması, yönetmeli$in kapsayıcı ol-

ması yönünde beklentiler, sahanın %ikâyetleri, hastanelerin kategorize

edilmesi, bili%im altyapısı olu%turulması, sorunların dinlendi$i ve çözüm

üretildi$i bir i%letme modeli bekleniyor.
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Büyükelçilikler ile yapılan görü#melerde; USHA$ bilinmekte ve pozitif

beklenti var. Devlet garantili #irket olması güven veriyor; USHA$ ile ortak

çalı#ma grupları olu#turmak istiyorlar. DPP modeli kapsamında çalı#ma-

lar yapılması isteniyor. E%itim talepleri var. Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretim

talebi mevcut. Fiyat istikrarsızlıklarından #ikâyet var. Hastaya ilk verilen

&yat sonrasında yükselince ülke imaj kaybediyor. 

Önceliklerimizi ve hedef pazarımızı belirleyerek çalı#maya ba#lama-

lıyız. !lk etaptaki hedef pazarlarımız; Orta Asya, Rusya, Ukrayna, Azer-

baycan, Batı Avrupa, Afrika ve Ortado%u ülkeleri olabilir. Bu ülkelere, Çin

ve Amerika’yı dahi katabiliriz. Her ülkeye veya bölgeye uygun farklı stra-

tejiler geli#tirmeliyiz. Özel sektör ve kamu sektörü ayrı ayrı çalı#ılmalı.

Özel sektörde en önemli proje H!SER Projesi. Kümelenme stratejisi çok

önemli, ortak hareket edebilmek ivme kazandıracaktır. Bu konuda da-

nı#manlık alıp ihtiyaç analizi çıkaraca%ız. Ticaret Bakanlı%ı %75 destek-

lemekte ve %25 e# &nansmanı payda#lar kar#ılamaktadır.

USHA$ olarak belirlenen pazarlarda fuar, kongre, reklam, B2B görü#-

meler, dijital pazarlama alanlarında  tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

gerçekle#tiriyor olaca%ız; “Sa%lık Turizmi Portalı” olu#turaca%ız. Portalın

ihalesi yapıldı; Eylül 2019’da çalı#maları ortaya çıkacak. Portal, Trivago

baz alınarak tasarlandı. “Search” butonundan yabancı vatanda#lar

arama yaptı%ında ihtiyacı olan hizmeti almak için ilgili hastane ve dok-

torları bulacak, yetki belgesi olan hastanelere bu imkân verilecek. Bu

portal üzerinden bütün testler alınıp verilebilecek. Portal özel sektör

mantı%ı ile i#letilecek. Tüm tanıtımlar bu portal üzerinden yapılacak. Üst

marka imajı olu#turacak logo çalı#mamız devam ediyor. USHA$ olarak

hem yurtiçinde hem de yurtdı#ında te#kilatlanaca%ız. Önemli destinas-

yon merkezlerini te#kilatlanma için seçece%iz. Yurtdı#ında tanı merkez-

leri açaca%ız. 

Mevzuata dokunmayı dü#ünüyoruz, yetkimiz var. Çıkan yönetmelikte

birçok sıkıntı var, revize edilmesi gerekiyor. Devlet te#vikleri ile yönet-

melik arasında entegrasyon yapılmalı; iki mevzuat birbirini tamamlaya-

cak nitelikte olmalıdır.
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Termal konusunda, Kültür ve Turizm ve Sa$lık Bakanlıkları’nın kaplıca

yönetmelikleri ile ilgili bir entegrasyon yapması gerekiyor. Klinik ve ter-

mal yatırımlarını e%le%tirebilecek %ekilde destek vermeyi planlıyoruz. "leri

ya% konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı$ı ile ortak yurtdı%ına yö-

nelik çalı%malar yapaca$ız.

Sa$lık Turizmi e$itimi çok önemli, TÜRSAB ve muhataplarımızla be-

raber yakın çalı%malar yapıp e$itimler organize edebiliriz. Milli E$itim

Bakanlı$ı, YÖK ve üniversiteler ile beraber çalı%mamız ve e$itimleri de

markala%tırmamız gerekiyor.
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Moderatör: Dr. Bülent C!NEL 
!zmir Sa"lık Turizmi Derne"i (!ZSATU) Ba#kanı

— Dünya genelinde yapılan son ara#tırmalarda Dünya turizm cirosunun

3,2 trilyon oldu$unu ve bu pazarın 500 milyarının Sa$lık Turizmi'nden

elde edildi$ini biliyoruz. Her yıl %25 oranında büyüyen çok önemli bir

sektör, 11 milyon medikal turistin sınırı a#arak tedavi gördü$ü bilinmek-

tedir. 

Ülkemizde Sa$lık Turizmi çalı#maları 2000’li yıllarda özel sa$lık sek-

törünün giri#imleri ile ba#lamı#tır.  2010 yılında Sa$lık Bakanlı$ı çalı#ma-

lar ba#latarak bir genelge çıkarttı. Bu genelgenin içeri$i kamu hastaneleri

Sa$lık Turizmi ve turistin sa$lı$ı kapsamındaki aksaklıkları gidermek için

2011 yılında düzeltildi. 

2012 yılında Ticaret Bakanlı$ı tarafından hizmet sektörüne te#vik ve-

rilmeye ba#landı. Sa$lık Turizmi de te#vik kapsamında devlet tarafından

desteklenmeye ba#landı. Son yıllarda turizmdeki gerilemeden Sa$lık Tu-

rizmi de etkilendi ama artık kazandı$ı ivme ile çalı#malar devam etmek-

tedir. Dünya genelinde ilk 10 ülke arasında oldu$umuzu dü#ünüyoruz.

Sahada yıllardır bu i#leri yürütenler olarak Sa$lık Turizmi danı#manlık

#irketleri, seyahat acentaları, sa$lık tesisleri, asistan %rmalar gibi birçok

kavramla kar#ıla#tık. Sonrasında 13 Temmuz 2017’de çıkan yönetmelik

ile bir kavram karga#asına döndü. 

Bu çalı#tayda Sa$lık Turizminde seyahat acentalarının rolüne ve mev-

zuatta yer alan sıkıntılarına de$inece$iz. Çalı#tayda desteklerini bizden

esirgemeyen Türkiye Seyahat Acentaları Birli$i Sayın Ba#kanı ve Sa$lık

Turizmi !htisas Komitesi Sayın Ba#kanı’na te#ekkürlerimizi iletiyoruz.
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Hem sivil toplum kurulu$ları olarak hem de Türkiye Seyahat Acentaları

Birli%i olarak bu desteklerin devamını diliyor, te$ekkürlerimi sunuyorum.

Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö!retim Üyesi

— Çalı$tay katılımcıların büyük bir ço%unlu%u aracı kurulu$lardan olu-

$uyor yani a%ırlıklı olarak seyahat acentalarını konu$aca%ız. 

Aracı kurulu$lar, USHA#’ın kurulu$undan sonra statülerinin ne ola-

ca%ı, yetkinlik kriterlerinin de%i$tirilip de%i$tirilmeyece%i gibi konular üze-

rinde net bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Katılımcıların beklentilerinin

de bu yönde oldu%u söylenebilir. "lgili Bakanlıklardan temsilciler, USHA#

Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya ve bürokratların burada bu-

lunmaları bu çalı$tayın aslında ba$arılı olaca%ının da bir göstergesidir. 

Her katılımcının özellikle söz almasını ve dü$üncelerini özgürce, ke-

silmeden aktarmasını, her yöndeki görü$lerin saygı ile kar$ılanmasını

rica ediyoruz. Böylece Sayın Genel Müdürümüz az çok beklentileriniz

hakkında bir ön bilgi sahibi olur, sizler de bazı belirsizlikler ve tereddüt-

leri açıklama $ansına ve bu konularda bir ön bilgiye sahip olmu$ olursu-

nuz. 

— Ba"lamadan önce, bu çalı"taydan beklentinizi bir

cümle ile açıklar mısınız?

Uz. Dr. Ay"e TURAN 

Türkiye Sa!lık Enstitüleri Ba"kanlı!ı (TÜSEB) 

Dı" #li"kiler Daire Ba"kanı 

— Sa%lık Turizminde strateji planlaması yapabiliriz. Dünya verilerini, Tür-

kiye verilerini, do%ru toplayacak bir stratejik ar$iv merkezi, data merkezi

kuralım ve do%ru planlama yapabilelim; benim en büyük beklentim,

çıkı$ noktam budur.
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Firuz B. BA!LIKAYA 

TÜRSAB Ba"kanı

— Öncelikle tekrar tüm hazır bulunanlara ve eme#i geçen herkese kat-

kılarından dolayı te$ekkür ederim. Bizim Seyahat Acentaları Birli#i,

USHA% gibi yasa ile kurulmu$tur.  Türkiye Seyahat Acentaları Birli#i ola-

rak yasada tanımlanmı$ münhasır haklarımızın korunması ile ilgili tes-

pitleri yapmak, bunları tescil etmek ve bunlarla ilgili sorunlara dikkat

çekmek üzere bu çalı$tayın düzenlenmesini istedik.   

Onur GÖZET 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

— Yakın i$ birli#i yapmalıyız. Medikal ve Termal Sa#lık Turizmi dı$ındaki

turizm faaliyetleri Bakanlı#ımız tarafından yürütülmektedir.

Prof. Dr. $uayip ÖZDEM%R  

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

— Yönetmeli#in ruhunda sadece Medikal Turizm var. Sa#lık Bakanlı#ı

merkezli bir yönetmeli#e turizm faaliyetleri sonradan sıkı$tırılmı$ du-

rumda, mutlaka revizyon yapılmalıdır.

Uz. Dr. Metin YURDAKO$ 

Bursa Sa#lık Turizmi Dene#i (BUSAT) Ba"kan V.

— USHA%’tan beklenti çok büyük. Sa#lık Turizmi yönetim koordinasyonu

olu$turulmalıdır. Sahada i$i bilen aktif çalı$acak ekipler kurulmalıdır.

Yine USHA%’a ekonomik ba#larla ba#lı olmayan Sa#lık Turizminde sa-

hada çalı$an ve bilen bir danı$ma kurulu olu$turulmalıdır.

Avrupa Birli#i ülkelerinden Almanya’ya çok büyük kamu kayna#ı ak-

tarılıyor ama Almanya’dan di#er ülkelere aktarılmıyor. Devlet te$viklerle

ciddi yatırım yapmakta fakat te$vikler da#ıtılırken verimsiz kullanılıyor

ve ülkeye geri dönü$leri olmuyor. Te$vik mekanizmasının düzeltilmesi

gerekmektedir. Devlet te$viklerinin yatırıldı#ı alanlardan geri dönü$leri-
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nin takibi ve verimli olup olmadı$ının kontrolü USHA# tarafından yapı-

lırsa düzeltilebilir. 

Uluslararası ticaret anla%malarında Sa$lık Turizmi’ne yer verilmesi ve

USHA#’tan bir temsilcinin o heyetlerde bulunmasını çok önemli buluyo-

rum. #ehir hastanelerinin açılması ve hasta garantisi verildi$inden do-

layı hepsini yerli hasta ile dolduramayaca$ımızdan Sa$lık Turizmi hastası

ile desteklememiz gerekiyor. Bu da uluslararası ticaret anla%maları ile

sa$lanabilir. Hukuki zemine çekmek için yurtdı%ında %ube açıp orada ka-

zanıp para getirmiyor Türkiye’ye. Bunun için acilen vergi mua&yeti ge-

tirmek çok büyük önem arz etmektedir.

Prof. Dr. Beykan Ç!ZEL 
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı

— Turistin sa$lı$ı için &yat sabit belirlenmesi çok önem ta%ıyor. Hepimiz

kendi alanlarımızı savunurken turizmcilerin beklentilerinin de göz

önüne alınması gerekiyor.

Dr. Metin GÜRSAN 
Rumeli Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler Birli"i 

Ba#kan Danı#manı

— Yıllardır kazanılmı% deneyimleri kullanmamız gerekiyor. Üniversite-

sanayi i% birli$inde, yerli ve milli üretimi ön plana çıkarıp ara%tırma so-

nuçlarını bünyemizde de$erlendirebiliriz. 

Türkiye'de yerli ve milli üretime önem verelim. Çünkü Sa$lık Turiz-

minde cihaz parkuru çok önemlidir. Termal otellerimizde tedavi potan-

siyeli olu%turmalıyız. Kamu ve üniversite i% birli$inde ara eleman

yeti%tirilmesine çok önem veriyoruz. Bu e$itimleri tamamlayıp onların

istihdamını Avrupa'da gerçekle%tirirsek gerçek köprüleri atmı% oluruz.
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Prof. Dr. Mustafa SOLAK 
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi, 

Genetik Ana Bilim Dalı Ba"kanı

— 20 yıldır Sa#lık ve Termal Sa#lık Turizminde çalı$ıyorum, eski rektö-

rüm. Tecrübemiz var, yönetmelik de#i$ti, personel de#i$ti. Ama biz hep

aynı $eyleri konu$maya devam ettik. Sa#lık Turizmi deyince sadece me-

dikali öne çıkarırsak yanlı$ olur. Sa#lık Turizmi bile$enlerini bir kalemde

konu$ursak kaybederiz. Yönetmeli#in bütüncül olarak ele alınması fay-

dalı olacaktır.

Gelen hastanın sigortası gibi sıkıntılar var. Bölgelere göre farklı uy-

gulamalar olabilir. Standartların netle$mesi lazım. Dil sorunu var; hedef

ülkenin kültürünü bilmiyoruz, empati yapacak altyapımız yok. Bazı stan-

dartlar konu$ulmadı. Standartların netle$mesini istiyorum. Küresel tu-

rizmden belli payı alamadı#ımızı gördük. Dil sorununu hala çözemedik.

Hangi ülkeden hasta gelecekse o ülkenin kültürünü, tarihini bilmeliyiz.

E#er hasta kemoterapi alacaksa diyelim, o zaman hasta 3 ay kalacak.

Empati yapıp, onun sorularına cevap verecek bir altyapımız hazır mı?

Her ilin özelli#i farklı, turistin sa#lı#ı için farklı, Sa#lık Turizmi için farklı

çalı$malıyız.  Termal Sa#lık Turizmi farklı, Termal Turizm farklı. Termal

Turizm de Termal Sa#lık Turizmi de Afyon için önemli oldu#u için söylü-

yorum. Yönetmelikte ba$lıkların tanımlanmasını, verilecek hizmet stan-

dartlarının ve otellerin de kendi içinde hizmet bile$enlerinin

tanımlanmasını talep ediyorum.

Halil YILMAZ
TÜRSAB Sa!lık Turizmi #htisas Ba"kanlı!ı Ba"kanı 

— Tüm turizm ba$lıklarında oldu#u gibi Sa#lık Turizmi tanıtımı ve pazar-

lanmasında ülkelerin kendi sa#lık tesisleri ve sa#lık hizmeti sunum kali-

tesi lehine algı olu$turma amaçlı özgün tanıtım kampanyaları yapması

beklenir ki i$te burada neden seyahat acentası sorusunun cevabını bu-

labiliriz diye dü$ünmekteyim. Sa#lık Turizmi endüstrisi yüksek katma de-
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$erli bir sektör olan sa$lık sektörünün bir parçasıdır. Bu durum ülkeler

arasında ciddi rekabetin do$masına neden olmu%tur.

Sa$lık hizmeti ihracı ile gelir elde etme amacındaki Hindistan, Tay-

land, Macaristan, "srail, Kosta Rika, Malezya gibi ülkeler bu pazardan

daha fazla pay almak için tanıtım kampanyaları ve pazarlama stratejileri

yapmaktadırlar. Örne$in; Macaristan Ulusal Turizm Örgütü 2003 yılını

Sa$lık Turizmi yılı ilan etmi%, hedef ülkeler olarak Avusturya, Almanya,

"ngiltere, "srail, "sviçre, Hırvatistan ve Polonya’da çok sayıda tanıtım ve

pazarlama etkinlikleri düzenlemi% ve aynı yıl yakla%ık 150 fuara katılmı%,

12 organizasyon düzenlemi% ve tüm bu organizasyonlarda turizm ve se-

yahat acentaları etkin bir %ekilde kullanılmı%tır. Yine Hindistan ise 2016

yılında Sa$lık Turizmi imkanlarının tanıtılması maksadı ile Turizm Bakan-

lı$ı üzerinden bu faaliyetlerini yürütmü% bu amaç do$rultusunda e%gü-

düm ve koordinasyonun sa$lanması için ‘’National Medical and Wellness

Tourism Board’’ kurulmu%tur. Tüm bu tanıtım faaliyetlerini gerçekle%ti-

rirken, ilgili hedef ülkelerde turizm profesyonellerinden olan turizm ve

seyahat acentaları, alt yapılarından ciddi anlamda faydalanmı%lardır.

Türkiye yüksek ya%am kalitesi, iklimi, do$al güzellikleri, tarihi ve kül-

türel zenginlikleri ile turizm potansiyeli yüksek bir destinasyon olması-

nın yanında, modern teknolojik sa$lık tesisleri ve burada çalı%an ba%arılı

sa$lık profesyonellerinin katkısıyla Sa$lık Turizmi sektöründe hizmet ka-

litesi yüksek bir ülke haline gelmi%tir. Bu özellikleri do$ru tanıtabilmek

ve do$ru konumlandırabilmek hem hedef kitle açısından hem de Tür-

kiye açısından oldukça önemlidir.

Seyahat acentaları, misyonları gere$i, global tanıtım ve pazarlama

endeksli tanıtım kalemlerinin hepsinin alt yapısına hali hazırda sahip ve

uzun yıllardan beri kullanmaktadırlar. Sa$lık Turizmi’nin tanıtılması ve

pazarlanması içinde gerekli bu yöntemleri kendi bünyesi altında topla-

mı% olan seyahat acentalarının bu mevcut potansiyelinin kullanılması,

zaman kayıplarının önüne geçilmesine, bu alanda yapılacak yatırım ma-

liyetlerinin önemli ölçüde dü%ürülmesine ve dolayısıyla milli ekonomiye
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önemli katkı sa#layaca#ı a$ikardır.

Bu ba#lamda, ülkemizin her açıdan oldu#u gibi, yüksek Sa#lık Turizmi

potansiyelinin tanıtımı, pazarlanması ve bu kaynaklara ula$ımın sa#lan-

ması gibi hususlarda gerekli donanım ve tecrübeye sahip turizm profes-

yonellerinin aktif rol alması kadar do#al bir olgu dü$ünülemez. Seyahat

acentalarının yapmaları gereken göreve soyunan sa#lık sektörünün,

kendi sınırları içerisinde kalması, bu alanın gerek donanım gerekse tec-

rübe sahibi seyahat acentalarına bırakılması, sektörün turizm boyutu-

nun geli$mesi açısından oldu#u kadar sa#lık boyutunun da ivme

kazanması bakımından son derece önemlidir.

Kısacası, ülkemiz Sa#lık Turizmi’nin geli$mesi, sa#lık sektörünün sa#-

lık ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, turizm sektörünün ise kendi

profesyonel alanında hizmet sa#laması, ancak her iki sektörün de e$gü-

dümü ve ortak hareketi ile mümkündür.

Nitekim, Sa#lık Turizmi açısından bu iki sektörü birbirinden ba#ımsız

olarak dü$ünemeyiz. Farklı bran$lardaki bu iki sektörün kendi profesyo-

nel sınırları içerisinde kaldı#ı, ancak e$güdümlü ve koordinasyon içeri-

sinde çalı$tı#ı durumda, ülkemiz Sa#lık Turizminin hak etti#i yere

ula$ması mümkün olabilecektir. Bu konuları dikkate almamız gerekti#ini

hatırlatmak isterim.

Uz. Dr. Serbülent ORHANER 
Bursa Sa!lık Turizmi Dene!i (BUSAT) Ba"kanı

— Ülkenin büyük beklentisine cevap vermesi beklenen yönetmelikler

hazırlanıyor ancak sahada çalı$an, bu i$i bilen ve problemler ile ba$

etme tecrübesi olan ki$ilerin dü$ünceleri alınmıyor. Benim çevremde bu

konuda tecrübeli birçok insan var ve hiçbirinin bu konuda dü$üncesi

alınmadı. !$i bildi#ini dü$ünen bazı bürokratlar yönetmelik yapıyor fakat

bu yönetmelikte birçok hukuki hatalar var. 

Genel Müdürümüz USHA%’ın aynı zamanda mevzuatı düzenleme yet-

kisi oldu#unu da belirtti. Bundan sonraki mevzuat düzenleme çalı$ma-
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larında sadece bürokratların deil, bu ile ilgili insanların da bulunduu

bir tartıma ortamı sonucunda bu belgelerin düzenlenmesinin ülkemiz

için faydalı olacaını, sizin baarınızı da artıracaını düünüyorum. 

Bugüne kadar Salık Bakanlıı nelerin yapılmayacaının yönetmeli-

ini çıkardı. Dünyada birçok ülke Salık Turizminde bizim önümüzde, 

onlardan ekmek kapmaya çalııyoruz. O yüzden daha balangıç aama-

sında yönetmelikle kuruluları tevik etmemiz lazım, dövmek deil. De-

netimler mutlaka ikâyet sistemi ile olmalı.

Fizyoterapist Duygu KIRGIN TOPRAK 
T.C. Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıı 

Engelli ve Yalı Hizmetleri Genel Müdürlüü

— Engelli, yalı bakım ve rehabilitasyon turizmini de artık kabul edip bu

pazarda çalımalıyız. Üst düzeyde ele alınan ve artık uzun dönemli

bakım hizmetleri konusunda da Salık Turizmini gelitirmeliyiz. Bu ko-

nuda farkındalık var ancak hala yönetmeliin Salık Turizmi Yönetmelii

derken sadece Medikal Turizm üzerine kurgulanmasını ülkemiz açısın-

dan bir kayıp olarak deerlendiriyorum. 

Ayrıca önemli olduunu düündüüm kavramlar var.  Kısaca bakım

ve rehabilitasyon turizmi mi, eriilebilir turizm mi diyeceiz? Belki teker-

lekli sandalye turizmi diyeceiz, buna karar vermemiz gerekiyor. kinci

önemli konu, hedef ülkemiz kim olacak, bunu helal turizm üzerinden mi

yapacaız yoksa Avrupa’yı mı baz alacaız? Uzun dönem bakım turiz-

minde karımıza 6 ay sonrasında vize problemleri çıkıyor ve bu yüzden

oluacak problemleri nasıl ortadan kaldıracaız? Sorunlar uluslararası

arenalarda taınmadan önce çözüm önerilerimizin gelimesi için srail

örneini ele almalıyız. lgili Bakanlıklar ile bu çalımayı balatıp çok ve-

rimli sonuçlar alabiliriz.
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Mukaddes BOLAT 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı 

Yatırım "#letmeler Genel Müdürlü!ü

— 2005 yılından beri Termal Turizmi geli#tirme çalı#malarının içinde yer

almaktayım. !lk olarak Türkiye'deki bu termal kaynak potansiyelinin

ara#tırmasından ba#ladık. Bugün geldi$imiz noktada yatırımcı ilgisini ya-

kalayamadık, a#amaya da geldi$imiz süreçte de hep özele#tiri yaptık.

Ama bir sonuç elde edemedik. 

Benim USHA% Genel Müdürümüz’den ve USHA% yapılanmasından en

büyük beklentim Sa$lık Turizmi mevzuatı altyapısının hem yurtiçi hem

de yurtdı#ı tüm payda#larının tüm ele#tirileri göz önüne alınarak yansı-

tılmasının çok büyük fayda sa$layaca$ını dü#ünüyorum. Kendimizi ele#-

tirmeyece$im, özele#tiri yapmayaca$ım, Sa$lık Bakanlı$ı’nı ele#tiriyorum.

!#birli$ine gidilmesi ve ortak çalı#ma platformlarının olu#turulması en

önemli konu, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bunu bu çalı#tayda

belirtmek istedim, en önemli konu budur.
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Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö!retim Üyesi

— Gördü#üm üzere beklentiler bir cümleye sı#mayacak kadar çok. 

O nedenle belli ba$lıklar altında bu tartı$mayı devam ettirmek sanırım

daha uygun olacak. 

Çalı"tay kapsamında 4 ana konu belirledik. Ama sizin beklentile-

riniz do#rultusunda belirledi#imiz ba$lıklar altına alınmayan konuları

son ba$lık altında tartı$abiliriz:

1. Aracı kurum ya da kurulu$ olarak ifade edilen kurulu$un kapsamı 

nedir?

2. Bu kapsam içerisindekilerin yetkinlik kriterleri neler olacak?

3. Hem sa#lık kurulu$ları hem aracı kurulu$lar bakımından $ikâyet-

denetim-yaptırım mekanizması kim tarafından nasıl sürdürülecek 

ve idare edilecek?

4. USHA%’ın aracılık faaliyetleri ile aracı kurulu$ların faaliyetleri 

arasındaki ili$kisi nasıl olacak? 

Tüm hükümleri ile 01 Mart 2019 tarihinde yürürlü#e giren USHA%

hakkında Sayın Genel Müdürümüz genel bilgilendirme yaptı fakat $öyle

bir toparlamak gerekirse USHA%’ın direkt aracı kurulu$larla ilgili olan faa-

liyet konularının altını $u $ekilde çizebiliriz: !lk önce USHA%’ın aracılık faa-

liyeti gösteren kurumlara yetki vermek konusunda da yetkilendirilmi$

oldu#unu görmekteyiz. 



TÜRSAB SA!LIK TUR"ZM" ÇALI#TAYI 201944

2. BÖLÜM

Evet USHA#’ın kanunla kurulmu$, bazı konularda kamu gücü ayrıca-

lıklarına sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel ki$ili%e sahip bir $irket

oldu%unu anlamı$ durumdayız. Di%er bir ifadeyle, idari bir i$lem niteli-

%inde olan yetki belgesi vermek i$i kanunla kurulan bu $irkete verilmi$.

USHA# tarafından yerine getirilen bu hizmet hangi hukuki rejime tabi

olacaktır? Mesela bir soru olarak bunun üzerinde durulması gerekiyor.

Biz hukukçular mesela bu konuyu tartı$maya ba$ladık bile. USHA# bu

yetkisini Sa%lık Bakanlı%ı ile birlikte mi kullanacak yoksa Sa%lık Bakanlı%ı

bu yetkisini USHA#’a mı devretti?

Ancak hukuki durum tespiti açısından $unu söyleyebiliriz; kanunla

kurulan bir $irket var, Sa%lık Turizmi yönetmeli%i ile Sa%lık Bakanlı%ı'na

verilmi$ olan yetki belgesi verme yetkisi artık USHA#’a devredilmi$tir.

Burada bir yetki devri yapılmı$ oldu%u konusunda hukuken tereddüt

duymuyorum. USHA#’ın mali haklar bakımından Hazine ve Maliye Ba-

kanlı%ı’na ama idari haklar bakımından ise Sa%lık Bakanlı%ı'na ba%lı ve

tabi oldu%unu, USHA#’ın kurulu$ ana sözle$mesinden de anlıyoruz.

— Bu genel açıklamalardan sonra do!rudan tartı"ma
konularına geçebiliriz. 

USHA#, yetki belgesini aracılık faaliyeti gösteren kurulu$lara verebi-

lece%i ifade edilmektedir. #u anda yürürlükte olan Uluslararası Sa%lık Tu-

rizmi ve Turistin Sa%lı%ı Hakkındaki Yönetmelik md. 4/g uyarınca

“Uluslararası Sa%lık Turizmi Aracı Kurulu$u: Sa%lık Bakanlı%ı’nca, uluslar-

arası sa%lık turisti ile beraberindeki refakatçi ve di%er yakınlarına konak-

lama, ula$ım ve transfer hizmetlerinin sa%lanması faaliyetlerini

yürütmek üzere yetkilendirilen, “14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat

Acentaları ve Seyahat Acentaları Birli%i Kanunu uyarınca i$letme belgesi

alan A Grubu Seyahat Acentaları” olarak tanımlanmı$tır.
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Di#er taraftan halen yürürlükte olan Ticaret Bakanlı#ı’nın “2015/8 sa-

yılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

ve bu Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ne baktı#ımızda Sa#-

lık Turizmi $irketlerinden bahsediliyor. Sa#lık Turizmi $irketi ilgili Karar’da

“Yurt dı$ından gelen hastalara rehberlik, danı$manlık ve organizasyon

hizmetleri sunan $irket” olarak; ilgili Genelge ise, “Ana sözle$mesi ve Tür-

kiye'deki sa#lık kurulu$ları ile akdetti#i sözle$meler çerçevesinde Sa#lık

Turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet site-

sine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip $irketi” olarak ta-

nımlanmaktadır. 

%imdi bütün bu mevcut yasal kaynaklara baktı#ımızda USHA% Ek

Madde 2(2)a’da ifade edilen “aracı kurumlar” kapsamına kimler alınmı$-

tır? Aracılık faaliyeti gösteren kurum ve kurulu$lar kimlerdir? Sadece;

Sa#lık Turizmi Yönetmeli#i’nde belirtilen A Grubu Seyahat Acentaları mı?

2015/8 Sayılı Karar ve Genelge’de belirtilen Sa#lık Turizmi $irketleri mi?

Bunlara asistan $irketler ile yurtdı$ı aracı kurulu$ları (acentaları) da ek-

lememiz gerekmektedir. Son saydıklarımın Sa#lık Turizmi sektörüne

ba#lı olarak faaliyet göstermelerinin istenip istenmedi#i hususunun

açıklı#a kavu$turulması gereken konular oldu#unu dü$ünebiliriz. O yüz-

den açık soru olarak tartı$maya açılması gereken ilk ba$lık $öyledir:

— Aracılık faaliyetinin hangi kurum veya kurulu!lar ta-

rafından yerine getirilmesi gerekti"ini dü!ünmektesi-

niz? 

Aziz C#GA 

TÜRSAB Havayolu Bilet Satı! #htisas Ba!kanlı"ı Ba!kan Yardımcısı

— Sa#lık Turizmi $irketlerinde mutlaka bir kriteri olmalı çünkü konu sa#-

lık. Sa#lık Turizminde turizm bazındaki hizmetlerde bize 1618 Sayılı
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Kanun üzerinden verilmi$ münhasır haklarımız var. 

Ben sahada Sa%lık Turizmi yapan bir $irketin orta%ıyım.  Daha önce

Sa%lık Bakanlı%ı'nın yaptı%ı yönetmelik çalı$malarına müdahil oldum.

TÜRSAB adına elimizden gelen katkıyı vermeye çalı$tık ama maalesef

birbirimizi hiçbir zaman anlayamadık. 

Yani aracı kurum nedir, aracı kurum ne yapar, aracı kurumun yetki

alanı nedir, nereye kadar gidebilir? Kısaca do%ru metodoloji belirleye-

medik. #imdi bundan önce çıkmı$ olan yönetmelikte Sa%lık Bakanlı%ı

TÜRSAB’a bir ansiklopedi kalınlı%ında kriterler gönderdi. "ncelememizi

ve bunun içinden bir aracı kurum çıkarmamızı istedi. Onun içinde i$te

bizim ambulans, muayene odası bulundurmamız, doktor istihdam et-

memiz gibi kriterler vardı. Biz buna itiraz edince bir toplantı düzenlendi

Ankara'da. Türkiye Seyahat Acentaları Birli%i'nin bir bölgesel yürütme

kurulunda ve orada bu kriterleri gördü%ünüz 6 maddeye dü$ürebildik.

Çünkü aracı kurum dedi%iniz zaman hastayı getiren olarak algılıyoruz.

Çünkü hasta böyle sokaktan toplanan bir $ey de de%il yani gidip de ben

aracı kurum oldum hadi hasta toplayıp getireyim, çok zor süreçler bun-

lar. Sonuçta hedef aldı%ınız ülkelerde ciddi bir çalı$ma yapmak zorun-

dasınız. Partnerler edinip onlarla yol almak zorundasınız.

Sa%lık Turizmi’nde üst sıralarda olan bir ülke de%iliz, istedi%imiz kadar

serti&kasyonumuz olsun, istedi%imiz kadar do%ru güzel sa%lık kurulu$-

larımız olsun, halen mevzuat açısından güvence veremedi%imiz a$ikâr-

dır. Yani bir hasta bir yerden bir yere gidece%i zaman önce kendi

ülkesinin tavsiye etti%i ülkelerde sa%lı%ını kazanmaya gidiyor. Türkiye’de

bazı aracı kurumlar gibi biz de o zinciri kırıyoruz, hastaya o güvenceyi

kendimiz veriyoruz.

Sa%lık Turizmi $irketleri zaten seyahat acentası ve aracı kurum olmak

için de müracaat etmi$tir.  Sa%lık Turizmi normal bir turizm faaliyetinden

çok daha dikkatli yapılması gereken bir i$tir. Yani biz Türkiye Seyahat

Acentaları Birli%i olarak acenta en'asyonu da istemiyoruz. Çünkü has-

tayı getiren aracı kurum ciddi bir çalı$ma içine giriyor, yani tamamlayıcı



27 N!SAN 2019 CUMARTES!

47TÜRK!YE SEYAHAT ACENTALARI B!RL!"!

sigorta #irketleri, dernekler, yurt dı#ındaki bakanlıklar, ilgili hayır kurum-

larına kadar bir sürü yerle temasta bulunuyor. Hastayı buraya getirebil-

mek için gerçekten ciddi bir çabaya giriyor. Ama burada seyahat

acentasını ilgilendiren bir kısım var, o da 1618 Sayılı Yasa’da verilmi#

münhasır haklar. Transferi, uçak bileti, oteli, bununla ilgili gezileri gibi

faaliyetleri bir seyahat acentası ile yürütülmesi gerekiyor. 

TÜRSAB olarak $krimiz #uydu; Seyahat acentası bu kriterleri sa%lı-

yorsa o da aracı kurulu# olsun ama aracı kurulu#, seyahat acentası ile

sözle#me yaptı%ı zaman zaten bu sorun ortadan kalkmı# olur diye tav-

siyede bulundum. Bu kısım çizildikten sonra seyahat acentası mecburi-

yeti getirildi ve bu #ekilde bu yönetmelik çıktı. Hiç yoktan iyidir yani

yönetmeli%in olmamasından daha iyidir ama bu yapılacak olan çalı#ma-

larda sahada çalı#anların gerçekten önerileri, onların tecrübelerinin dik-

kate alınması bizim açımızdan çok önemlidir. Transfer hizmetleri 1618

Sayılı Kanun gere%ince zaten seyahat acentaları tarafından yerine geti-

rilmek zorundadır. Seyahat Acentası olmayan aracı kurulu#lar da Sa%lık

Turizmi yapabilmelidir.

Dr. Alpaslan CO!KUN 
ABC Health Tourism

— Sayın Aziz Ciga’nın da belirtti%i gibi yönetmelikte de%i#tirilmesi gere-

ken en önemli konulardan biri aracı kurum faaliyeti i#inin sadece seya-

hat acentalarına verilmesidir.

Kongre turizmi, fuar turizmi, deniz kum güne# turizmi, tarih turizmi,

kültür turizmi, av turizmi i#te uçak bileti faaliyetleri gibi birçok faaliyetler

içerisindeyken Sa%lık Turizmi de bir faaliyet konusu. Bu yüzden de bu

yönetmelikte bulunan sadece seyahat acentalarına verilmesi hem ser-

maye israf yönünden de bir sıkıntı yaratmakta çünkü bir seyahat acen-

tasını hemen açmak çok zor. 100.000 TL gibi bir maliyet ödemek

zorundasınız ve ondan sonra da kriterleri uygulayabilmek için ciddi bir

sermaye ortaya koymalısınız. Bu aktarımları aslında reklam, pazarlama
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gibi di$er faaliyetlerde kullanalabiliriz, bu daha iyi olabilir. 

Aracı kurum mutlaka ve mutlaka bir seyahat acentası ile sözle%me

yapmak zorunda ki bu kriterleri elde edip yetki belgesini alabilsin. Çünkü

aracı kurumların içinde mutlaka bir hekim olmak zorunlulu$u var. Has-

tanın yurtdı%ından gelirken mevcut tıbbi raporlarının okunması, alaca$ı

tıbbi hizmetlerin planlanması, hangi hastaneye sevk edilecek, hastane

sonrası tedavisi otelde de konaklama ile devam edecekse tıbbi hizmet-

lerin organizasyonunun sa$lanması ve ülkesine döndükten sonra has-

tanın ilgili takiplerin yapılabilmesi, raporlanabilmesi ile ilgili aracı

kurumun görevleri arasında olması gerekiyor. Aracı kurum da tabii ki bir

seyahat acentasından konaklama, rehberlik, transfer gibi hizmetleri

almak zorundadır. #u ana kadar yetkilendirilen 44 aracı kurulu% var.

Bizim rekabet gücümüzün artırılabilmesi için daha çok aracı kurulu%a ih-

tiyacımız var. Ticaret Kanunu’na göre kurulacak bir %irket %u anda 3-4

bin liraya kurabilece$iniz bir yapıda. Bu %irketlerin iyile%tirilecek hem re-

kabet gücümüzü arttırabilmek için daha fazla &rmaya sahip olmanız ge-

rekecek. 44 de$il belki 300-400 &rma olması gerekiyor ki çok büyük bir

pazarın içindeyiz. Acentalar ve aracı kurumlar kar%ılıklı fayda sa$laya-

caktır. 

Önemli olan Türkiye'nin ismini markala%tırmaktır. Aziz Bey’in öneri-

sine katılıyorum. Mutlaka sadece seyahat acentaları de$il aracı kurumlar

da Sa$lık Turizmi yapabilmesi ve bunu mutlaka ve mutlaka bir seyahat

acentası ile sözle%me yapma zorunlulu$u getirilmesi ya da tam tersi %e-

kilde de kriterlere uygun aracı kurum açılmı%sa seyahat acentası bu ku-

rulu%larla anla%ma yaparak o da Sa$lık Turizmi yapabilmelidir. Asistanlık

kriterlerinin konu%ulması lazım. Mevcut durumda te%vikleri sadece has-

taneler alabiliyor oysa aracı kurumlarda te%viklerden faydalanmalıdır.



27 N!SAN 2019 CUMARTES!

49TÜRK!YE SEYAHAT ACENTALARI B!RL!"!

Biolog Çi!dem ATALMI" 
Bursa #l Sa!lık Müdürlü!ü Sa!lık Turizmi Birimi Sorumlusu 

— Artık ülke politikamız olan Sa#lık Turizminde pazardan payımızı ala-

mıyoruz. Hak etti#imiz payı almak için hasta akı$ının artması gerekiyor

ve bu da daha fazla döviz girdisi demek. Daha çok hasta transferi için

profesyonel, etkin ve hızlı çözümler üretmeliyiz. Aracı kurulu$ faaliyetini

sadece seyahat acentası ile kısıtlamak sektörü çok yava$latır. Bu i$i yap-

mak isteyen Sa#lık Turizmi $irketleri de aracı kurulu$ faaliyeti yapabil-

meli yani hasta getirebilmeli ama bir acenta ile turizm faaliyetleri için

partnerlik yapma $artı koyularak çözülebilir.

Bu partnerlikler vizyonunda Sa#lık Turizmi olmayan acentalara da

pay olu$turacaktır. Yönetmeli#imizde tüm ilgili payda$lar net tanımlan-

malıdır. Yurtdı$ında bize hasta yollayan kanalları iyi irdelemek lazım, ba-

zıları acenta bazıları komiteler bazıları $irketler, aracı kurumlar veya

devletler. Onlarla aramızdaki sözle$melerin haklarımızın koruması için

çok iyi düzenlenmeli ve hukuki olarak gözden geçirilmelidir.  Hangi ül-

kede hangi açık var, biz o ülkeye ne satabiliriz bunun belirlenmesi lazım.

Yasal zemini oturtup, kolayla$tırıp yetki belgesi verirsek denetleyebi-

lir hale gelece#iz. Bir de aslında kaçırdı#ımız bir nokta yurt dı$ında bize

hasta yollayan kanallar. Bunlar çünkü bazıları seyahat acentası bazıları

hastane ülkenin sa#lık sistemine göre de#i$en komiteler. Örne#in Lib-

ya'da hastaları komiteler yollarken !skandinav ülkelerinde yerel yöne-

timler üzerinden hasta akı$ı yapılmaktadır. 

Vize problemleri önemli bir engelleyici faktör olarak kar$ımıza çık-

maktadır. Her ülkenin kendi sa#lık sistemine özgü çalı$arak açık olan

alanlara göre spesi%k çalı$malar yapmalıyız. Yurtdı$ı hasta sa#layıcılar

ile bizi koruyan, hukuki zemini oturmu$ sözle$melerde ortaya çıkarma-

mız gerekiyor. Yani örnek modeller olu$turmazsak hastaların tedavi sı-

rasında veya sonrasında do#acak zararlar sebebiyle açılacak malpraktis

davalarının önüne geçemeyiz. Bu tip hastaların bir ülkenin imajını zede-

ledi#ini unutmamalıyız. 
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Avukat Ça!la ELHAN 

TÜRSAB Hukuk Mü"avirli!i 

— Seyahat acentası bu Sa$lık Turizmi ile ilgili faaliyetlerin hepsini kendisi

de yapabilmelidir. Yönetmelikte görev alanları dikkat edilerek düzenlen-

melidir. "fadeler net olmalıdır, mu$lak kalmamalıdır. Aracı kurumlar

acentanın münhasır hizmetlerini yapmamalıdır. Yeni yasa çerçevesinde

seyahat acentaları bran% bazında serti&kalandırılacaktır. USHA# yetki

belgesi verirken kriter olarak bunu baz alıp yönetmeli$e eklemelidir. 

Uluslararası Sa$lık Turizmi ve turistin sa$lı$ı hakkında yönetmeli$in

4.üncü maddesinin C fıkrası Sa$lık Turizmi aracı kurulu%unu düzenliyor

ve içerisinde konaklama, ula%ım ve transfer hizmeti sa$layan seyahat

acentalarını bu konuda yetkili kılıyor. Bunun dı%ında aracı kurulu% olarak

sayılan Sa$lık Turizmi %irketlerinin de bir seyahat acentası ile sözle%me

yapması ve bu %ekilde faaliyet göstermesi esas olmalıdır.

Bu düzenlemelerde dikkat edilecek en önemli konu; Sa$lık Turizmi

%irketi, seyahat acentacılı$ı münhasır faaliyetleri kapsamına giren her-

hangi bir i%lem yapmamalıdır. Bunu yönetmelikte açıkça belirtmek ge-

rekiyor, yoksa sahada çok ciddi sıkıntılar ya%anacaktır. 663 Sayılı Kanun

hükmünde kararnamede ilgili kurulu%larla i% birli$i yapmak ve bu konu-

larda Bakanlı$a önerilerde bulunmak yetkisi var. Birebir benim anladı-

$ım bu hükümden de$i%iklik yapma yetkisi yok. Bu oturumda konu%ulan

durumları USHA# Genel Müdürüm’den de$erlendirmeye almalarını rica

ediyorum. 

TÜRSAB olarak 1618 Sayılı Yasa ve buna ba$lı olarak çıkarılan bir yö-

netmeli$imiz var, 3 Haziran 2018 tarihinde yürürlü$e girdi ve bu yönet-

melik kapsamında seyahat acentalarının ihtisasla%ması üzerine çok

gidiliyor ve görevleri arasında her acentanın ihtisas alanlarının belirle-

nerek bu konuda yetkinlik kazanması sa$lanmaya çalı%ılıyor. Yasa de$i-

%ikli$i de zaten gündemde bu yasa de$i%ikli$i kapsamında acentalara

ihtisas belgeleri de verilmesi planlanıyor. Acentalarımız açısından Sa$lık

Turizmi yapacak acentalara verilecek ihtisas belgesinin bize UHSA#’ın
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verdi#i yetki belgesinde esas te$kil etmesi çok önemli. Hatta USHA%

yetki belgesinde seyahat acentasının Sa#lık Turizmi !htisas Belgesi almı$

olması bile aslında yeterli görebilir. Bunun yanı sıra USHA% tabii ki sa#lık

hizmeti ile ilgili eklemeler yapılabilir. Bizim i$imiz sa#lık hizmeti de#il biz

seyahat acentalı#ı faaliyeti yapıyoruz. Ula$ım, konaklama, transfer harici

tur, paket tur bunları da kapsayan hizmetleri zaten sunabiliyoruz. Biz

nasıl hastanelerin i$ine karı$mıyorsak onlar da bizim i$imize karı$ma-

malı diye dü$ünüyorum. USHA% ve Sa#lık Bakanlı#ı’ndan beklentimizi

bu $ekilde özetleyebiliriz.

Levent UYANIKER 
ARK Turizm – International Medical Assistance

— Birkaç saptama yapmak istiyorum. Moderatörümüz Ayfer Hocam da

bu kapıyı açmı$tı bu süreç içinde. Türkiye'ye hastalar sadece aracı ku-

rumlar üzerinden gelmiyor. Asistan $irketler üzerinden de geliyor. Bu-

radaki temel fark; aracı kurumlar belli bir komisyon esası üzerine çalı$an

$irketlerdir. Ama asistan $irketler ödeyici kurumlardır. 

Dolayısıyla Avukat Hanım’ın az önce ifade etti#i gibi asistan $irketler

aslında hastanelerin kısmen bazı bölgelerine karı$makla da yükümlü-

dürler. Örne#in; hastanın lehine alınması gereken bazı kararlar söz ko-

nusudur. Cost control diyebiliriz, faturanın kontrolü diyebiliriz,

faturadaki tıbbi i$lemlerin mükerrer uygulanması veya SUT esasları, TTB

esasları üzerine hastanın lehine yapılacak sözle$me kapsamında asistan

$irketin provizyon verip vermedi#ine bakabiliriz. Asistan $irketlerin öde-

yici kurum olarak A Grubu Seyahat Acentası zorunlulu#u olmaksızın, ha-

reket kabiliyetine sahip olması gerekiyor ya da biraz önceki beyefendinin

ifade etti#i gibi bu durumda aracı kurumlar asistanla$arak bu süreci

devam ettirmesi mümkündür. 

Bunun yanı sıra; asistan $irketi dı$ında uluslararası sigorta $irketleri

hastanelerle yaptı#ı sözle$meler uyarınca direkt hasta gönderebiliyor.

Burada aracı kuruma ihtiyaçları yok.  Kendi süreçleri de kendi asistan
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$irketleri yürütebilirler ve Türkiye'de yerle$ik tüzel ki$ilikler olmak zo-

runda de%ildirler. 

Bunların dı$ında brokerler söz konusu. Brokerler herhangi bir $ekilde

sigorta $irketi veya asistan ve aracı kurum olmadan çok küçük manev-

ralarla ama aslında de%er yaratabilecek faaliyetlerde bulunabilen $irket-

lerdir. Bunların da uluslararası konumlandırmasına bakarak rahatlıkla

Türkiye’ye hasta gönderebildi%ini görüyoruz. 

Bir di%er konu di%er ödeyici kurumlar olarak ifade etti%imiz kamunun

belli otoritelerinin de herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan ama

asistan kurulu$a ihtiyaç duyarak Türkiye’ye hasta gönderme faaliyetle-

rini yakından biliyoruz. Bu yüzden aracı kurum teriminin veya görev ta-

nımının yeniden belirlenmesi ve ona göre de daha sarih ve açık bir

$ekilde yol açılması gerekti%ine inanıyorum.

Nejat Erbil A!MAN 
MSN Turizm

— Yönetmelikte görev tanımlamaları açık ve net olmalı ve yönetmeli%in

dayanak noktalarının titiz bir $ekilde belirlenmesi çok önemlidir. Yönet-

melikte Sa%lık Turizmi seyahat acentalarına verilmi$ olsa da genel görü$

aracı kurumların da faaliyet göstermesi ve dayanak maddesi bazı ifade-

ler mu%lak olmu$ durumda zaten o yüzden mutlaka yönetmelik revize

edilmelidir. Ya da yeniden yazılmalı ama önemli olan sektörün ihtiyaç-

larını kar$ılayacak bir yönetmelik çıkarılmasıdır. Hangi kurumlar olmalı,

kriterler ne olmalı gibi konularda USHA#’ın yönlendirmeleri baz alınma-

lıdır.  

Aracı simsarlar aktif çalı$ıyorlar.  Onları da hukuki ortama çekmek

çok önemlidir. Uygulamada herkes aracılık yapıyor fakat aracılık faali-

yetleri ayrı bir uzmanlık, seyahat acentacılı%ı ayrı bir uzmanlık gerektiri-

yor. Bu nedenle kriterler çok iyi belirlenmelidir.
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Dr. Alpaslan CO!KUN 
ABC Health Tourism

— Yönetmelik ile ilgili bir eksik konumuz daha vardı. Onun da yönetme-

li#in kapsamına alınmasını rica edece#im. Yerinde Sa#lık Turizmi faali-

yeti de var. Örne#in biz Irak'ta Kerbela Hastanesi'nde El Ke$l diye bir

hastane içerisinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi kurduk. Hasta-

nenin $zik tedavi kısmını i%letmeye ba%ladık ve oradan elde etti#imiz ge-

liri de Türkiye'ye getirdik. 

Bunun gibi yurt dı%ına giden doktorlarımız var. O hekim arkada%ları-

mız orada özellikle Ortado#u ülkelerinde faaliyetler ve operasyonlar

yapmakta. Bunlarla da ilgili mevzuatta maddeler olursa arkada%larımız

daha da rahat hizmet üretebilirler ve te%vik konusu bu konuda çok

önemli, bu yurt dı%ına yapaca#ımız sa#lık yatırımları ile ilgili tedavi edici

hizmetler ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili de te%viklerin ortaya kon-

masını istiyorum. 

Di#er konu da; biz de 25 yıldır asistan $rmalarla çalı%ıyoruz. Ancak

asistan $rmaların yaptı#ı cost controller, i%te hastane içerisindeki yapı-

lan tıbbi tedavinin do#rulu#u, bu konuların hepsi turist sa#lı#ına girmek-

tedir. 

Özellikle turistlerin Türkiye'de hastalandıkları sırada yapılan tedaviler

ile ilgili do#ru hastanede mi, do#ru ki%i mi, do#ru tedavi protokolü mü

uygulanmı%, $yatlandırmalar nelerdir, bunlarla ilgili çalı%maları daha çok

yapmaktadırlar. Bizim daha Sa#lık Turizmine yönlendirdikleri, benim 25

yıldır %ahit oldu#um hiçbir hasta yoktur yurt dı%ı sigortalarının. O yüzden

aracı kurum faaliyetleri içerisinde reklam, pazarlama, tanıtım yurt dı-

%ında biraz Necat Bey’in dedi#i gibi vakı&arla görü%me, hayır kurumları

ile görü%me ki Ortado#u'da bu çok yaygın ve oradan birçok hasta gel-

mektedir özellikle de rehabilitasyon hizmetleri ve operasyon hizmetle-

rinde. Bunların da aracı kurum faaliyetleri içerisine yapaca#ı görevleri

içerisinde oldu#undan dolayı aracı kurum teriminin yönetmelik içeri-

sinde olmasını talep ediyorum.
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Nejat Erbil A!MAN 
MSN Turizm

— Ben bir $ey dü$ündürmek açısından, sadece bir sistemati%i ortaya

koymaya çalı$aca%ım. #imdi bize TÜRSAB’a kaydolarak acenta açan tüzel

ki$ilik belli bir miktar teminat yatırır. Bu teminat da herhangi bir hak

ma%duriyeti anında kullanılır. Yani hizmet alanı daima geri ödenir. Hatta

sistem kendi içerisinde uluslararası yapı olu$turulmu$tur. Örne%in; ül-

kesinden siz destinasyona herhangi bir $ekilde farklı turizm türü için

mü$teriye getirdi%inizde, herhangi bir $ekilde ona verilen sözler tutul-

mazsa, operatör çok güçlü oldu%u için ister dijital ister analog olsun, yani

gerçek mevcut sistemde geleneksel çalı$an acentaları olsun, bunu mut-

laka en son ürünü veren ki$iden aracılık, aracılarla temin ederler. Yani

oteller mesela bunu temin ederler. #imdi farklı bir aracı $irketi 2-3 bin

liraya kurdu%unuz zaman, herhangi bir $ekilde kötü niyetle veya verilen

hizmetin yanlı$ uygulanması veya istenilen $ekilde verilmemesinden

kaynaklanan herhangi hak ma%duriyetini nasıl temin edeceksiniz? Bu

konu bence çok önemlidir. Çünkü bu Türkiye'yi ciddi $ekilde mahveder.

Yani destinasyonu ya da ülkenin imajını. Bakın Antalya'da otellere gelen

mü$terilerle medikal &rmalar, hastaneler anla$malar yapıyorlar. Diyor-

lar ki; hastalanınca otelden bize gönder yeter. Yani bunun için i$te hava

paraları ödeniyor vesaire ba$ka farklı $eyler var. Sonuç itibariyle de çok

ciddi $ekilde farklı &yat politikaları uygulanıyor ve bu üç gün sonra zaten

operatörler tarafından fark edilecek, belki fark edilmi$tir. Buna da el ata-

caklardır bence tur operatörleri diye dü$ünüyorum. Çünkü sigorta $ir-

ketleri de bu konuda ciddi suçlamaya ba$ladılar bilginiz olsun.

Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK 
MEF Üniversitesi Ö"retim Üyesi

— #imdi $öyle bir toparlasak diyorum. Sa%lık Turizmi Yönetmeli%i her ne

kadar Sa%lık Turizmi faaliyetlerinin sadece A Grubu Seyahat Acentaları

tarafından yerine getirilebilece%ini düzenlemi$ ise de gördük ki uygula-
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mada Sa#lık Turizmi $irketleri, yurt dı$ı kurulu$lar, asistan $irketler, hatta

burada dile getirmedi#imiz simsarlık faaliyeti yapanlar da faal durum-

dalar. Sayın Genel Müdürüm, Kanun ile kurulan USHA%’ın en azından

bazı konulardaki düzenlemelerinin Yönetmelik’ten üstün tutulaca#ı dü-

$üncesine dayanarak; USHA%’ın ilgili maddesinde ifade edilen “aracılık

faaliyeti gösteren kurumlar” kapsamında, burada tartı$ılan hangi kurum

ve kurulu$ların yer alması dü$ünülüyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısı-

nız?

Mehmet Ali KILIÇKAYA  

USHA! (Uluslararası Sa"lık Hizmetleri Anonim !irketi)

— Bu yönetmeli#in de#i$mesi gerekti#ini, revize edilmesi gerekti#ini

zaten ben sunumda söyledim. Dayanak maddesinden bahsedildi zaten,

dayanak maddelerinin bir kısmı mülga olmu$ durumda. Yönetmeli#in

içerisindeki bazı yapılar $u anda mülga olmu$ durumda. Bu yönetmeli-

#in de#i$mesi gerekiyor. %imdi biz USHA% olarak ayrı bir mevzuat çı-

kartma yetkimiz, daha do#rusu kanunda var bu, var ama biz yönetmelik

çıkartmayız. Yani biz Bakanlı#a öneride bulunaca#ız. Bunu hukuken tar-

tı$ırız en do#rusunu bulmaya çalı$ırız. Ama ilk etaptaki dü$üncem tek

bir yönetmelik olması gerekti#i ve bu dayanak maddesine USHA%’ın

maddesini de koyarsınız ve tek bir yekpare yönetmelik çıkartırsınız, bu

yönetmelik bir noktada aracılık vazifesinin son buldu#u yeri USHA% ola-

rak i$aretler. Öbür taraftan da hastanelere de bu yetkiler veriliyor. 

Malum bu yetkilendirmenin nihai merci de $u anda Sa#lık Bakanlı#ı.

Orada da devam edebilir. Yani tek bir yönetmelik altında bunlar düzen-

lenebilir. Ama bu yönetmeli#i çıkartacak otorite, kanaatimce yine Sa#lık

Bakanlı#ı olması gerekti#i. Bir kere temel olarak bunu netle$tirmemiz

lazım ama felsefe ve yöntem olarak, hangi kurumlar olmalı, i$te bunların

kriterleri ne kadar geni$letilmeli, esnetilmeli vesaire ben $unu dü$ünü-

yorum. Yani biz teknik bir $ey yapamayız zaten sahada $u anda yürüyen

bir Sa#lık Turizmi var. Yani biz yönetmelik çıkartmı$ız, kriterleri koymu-
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$uz ama bir taraftan brokerler, sizin ifade etti%iniz simsarlar zaten bu i$i

yapıyorlar. Belki onları hukuki zemini çekmek gerekebilir. En temelde

bunu yapmamız lazım. Bu yönetmeli%in kaleme alınma $eklinde hep

imaj meselesi var, yurt dı$ında sunulan sa%lık hizmetinin daha nitelikli

olma kaygısı var. Öbür taraftan da aracılık ayrı bir uzmanlık, seyahat

acentaları ayrı bir uzmanlık. Dolayısıyla kriterlerimiz, yetkilendirmeleri-

miz bu uzmanlıklara göre tarif edilip, iyiler; iyiler derken kriterleri sa%la-

yanlara A sınıfı gibi bir $ey yapılabilir. Belki A sınıfı aracı kurumlar, A sınıfı

hastaneler, A sınıfı bir kategorizasyonu, sını&andırma yapılabilir. Yuka-

rıdakiler ödüllendirilebilir. Çünkü yasaklayamıyorsunuz. Brokerler, sim-

sarlar hasta göndermeye devam edecekler, yasaklayamıyorsunuz. O

zaman biz onları hukuki zemine çekelim, onlardan da vergi alalım. Yani

onlara da en azından sorumluluk verelim. #ikâyet altyapısını güçlendi-

rebiliriz. 

Yani her $eyi denetleyen de%il de $ikâyet yapıldı%ı zaman üzerine

giden bir devlet otoritesi ve bu $ikâyet çerçevesinde yanlı$ uygulamayı

yapana da çok ciddi cezalandırdı%ımız bir yakla$ım belki tercih edilebilir.

Yani zemini geni$letmek, iyileri ödüllendirmek, $ikâyet altyapısını kuv-

vetlendirmek, $ikâyetlerin tespitini, bunu bili$im altyapısı ile veya ba$ka

türlü bir altyapıyla kuvvetlendirdikten sonra, devlet olarak da Sa%lık Ba-

kanlı%ı veya di%er Bakanlıklar, yani devlet otoritesinin de bu yanlı$ ya-

panların üzerine gitmesi gibi bir temel felsefe benim ilk ba$ta yani bu

birkaç aylık tecrübeyle bunu söylüyorum. Bütün bu çalı$malar sonra-

sında taslaklar vesaire tekrar bir isti$are edilebilir. 

Önemli olan en iyi $ekilde, sahayı en iyi yansıtacak $ekilde bir mev-

zuatın ortaya çıkmasıdır. Belki tamamen yeni bir yönetmeli%i kaleme

almak da gerekebilir. Ama i$in modelini bir oturmamız lazım, modeli tar-

tı$mamız lazım, $u anda sorunlar mevcut yönetmelik üzerinden tartı$ı-

lıyor. Mevzuat de%i$ir esas olan modeldir, yani tasarımdır.
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Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Dene"i (BUSAT) Ba#kan V.

— Evet Sayın Genel Müdürüm güzel bir perspektif ortaya koydu. Burada

ben 2 #ey ortaya koymak istiyorum; ilki uluslararası ticaret anla#mala-

rında mümkün oldu$unca Sa$lık Turizmine de yer verilmesi ve uluslar-

arası anla#malarda bunun temini kendi içinde e$er mümkünse

USHA%’tan bir temsilcinin anla#ma gruplarında bulunması Türkiye açı-

sından çok ciddi artı de$er katar diye dü#ünüyorum. Çünkü önümüzde

#öyle bir realite de var. Biz ne dersek diyelim, markala#ma için ucuz ve

kitlesel tedaviler de$il, özel spesi&k, katma de$eri yüksek tedaviler yap-

mamız lazım bu konuda herkes hem&kirdir herhalde. Turizmciler özel-

likle bu her #ey dâhil konseptinden sonra ancak genel müdürüm daha

önce konu#masına bahsetti #ehir hastaneleri ile Türkiye'de 8.000 yata$a

yakın bir yatak var ve kamu bunu doldurmak zorunda arkada#lar, bu da

bir realite ve devlet bu yatırımcılar ikna edilirken #u kadar oranda dolu-

luk garantisi verdi. Bu kadar yerli hasta birdenbire yoktan var olmaya-

ca$ına göre, USHA% biraz daha dü#ük &yatta kitlesel Sa$lık Turizmine

yönelmek zorunda diye dü#ünüyorum. Yani ba#ka seçene$imiz yok. 

Ancak; bunu da uluslararası ticaret anla#malarında, kitlesel Sa$lık Tu-

rizmi anla#malarına da maddesini de koyarak sa$layabilir. Bu özel sek-

töre hiçbir zarar vermeden kamuyu da desteklemi# olur. Ancak bu VIP

turizm dedi$imiz katma de$eri yüksek, yurtdı#ı hastalarını çekebilmek

için de çok özel hizmetler vermek lazım. Bunun içinde maddelerden bir

tanesi USHA%’ın görevlerinden biri Sa$lık Turizmi &yatlarını tespit etmek

diyor. Buradaki &yatların tespitinde bir taban &yat olmalı, tavan &yat ol-

du$u anda ucuz &yata kötü hizmet verme ihtimalimiz artar. !ki her #eyin

hukuki zemine çekilmesi lazım diyor Sayın Genel Müdürümüz. Hukuki

zemine çekmek için reel olmamız lazım bilmiyorum bilgisi dâhilinde mi?

%u anda bazı büyük #irketler yurtdı#ından elde ettikleri paraları Türki-

ye’ye getirmiyorlar. Çok basit bir #ey. Hele bir #ubeniz varsa çok daha

kolay, atıyorum Uganda'da bir #ubeniz var, orada bir banka hesabı açıp
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para yatırıyorsunuz; Türkiye'deki bütün denetlemelerde be$ kuru$ da

vergi vermezsiniz paranız yurtdı$ında garanti altında olur. Ba$ka metot-

lar da var. Böyle olmaması için kasamıza gelen paranın faturalandırılıp

bir $ekilde beyan edilebilmesi için, en azından kayıtların do%ru tutula-

bilmesi için en önemli te$vik kayna%ı devletin kesesinden direkt para çık-

madan vergi mua&yeti sa%lanmasıdır. Yoksa büyük $irketlerden bazıları

bunu yapmaya ba$ladı. Bir süre sonra orta ve küçük $irketler de yapa-

caktır, zor bir $ey de%il. Günümüzde Almanya'daki paranızı cep telefo-

nundan yönetebiliyorsunuz. 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi 

(USHA") Genel Müdürü

— Bu $ehir hastaneleri ile ilgili bence PPP çok düzgün, ba$arılı bir model.

#ehir hastanelerini mutlaka yurtdı$ına açmamız ve yurtdı$ında pazarla-

mamız gerekiyor. USHA#’a çok yetki verilmi$ durumda ama önceliklere

göre çalı$ma takvimi belirlenmelidir. USHA#’ın aracı kurum yetkisini de

kullanarak Bilkent #ehir Hastanesi’ni model alarak yapmak istiyoruz.

Yeni yönetmelik çıkarılma sürecine kadar örnek modelleri konu$mamız

çok önemli. Ancak aracı kurumlardan USHA# ile nasıl çalı$ılaca%ı konu-

sunda öneriler bekliyorum. Yetkimiz çok ama sermayemiz kısıtlı. Yetki-

leri kullan, gelir yarat, o geliri de sektöre yansıt deniyor.

Ama biz sizlerin rakibi de%iliz. Bizim amacımız Türkiye’yi Sa%lık Turiz-

minde marka destinasyon haline getirmek ve sizlere öncü ve destek

olmak. Zamanla sizler de görecek ve bize destek olacaksınız. Mevzuatta

medikal harici di%er bran$larda yetkilendirmede de Sa%lık Bakanlı%ı’nın

üzerinden devam etmek yönündeyiz.

Uz. Dr. Osman EKMEKÇ# 
Afyonkarahisar Muayenehane Hekimi

— Gerek dünyada gerekse Türkiye'deki Sa%lık Turizmi potansiyelinin
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yüzde 70-80'i cerrahi ve invaziv giri#imlerden olu#uyor. Ancak dünyanın

ve Türkiye'nin sa$lık giderlerine baktı$ımızda en büyük grubu diyabet,

obezite, kanser, depresyon ve %bromiyalji gibi buna ba$lı bu tip hasta-

lıkların alt gruplarına ba$lı sa$lık giderlerini önemli bir yer olu#turmak-

tadır. Dünyada 3,2 trilyon turizm hacmi varken, 9 trilyon dolarlık bir

sa$lık harcaması söz konusu. Bunları kıyasladı$ımız zaman özellikle di-

yabet, obezite, kanser, depresyon ve bunların alt gruplarını içeren has-

talıklar grubunda uzun vadeli en az 2-3 aylık kamplar #eklinde yapılmı#

istatistiki ve bilimsel çalı#malar bulunmamaktadır. Ben özetle konuyu

asıl pastanın büyük kısmına yönelmemiz gerekti$ine inanıyorum. Dün-

yanın diyabet, obezite ve kanser tedavi harcamaları sosyal güvenlik açık-

larının en büyük kalemini olu#turmaktadır. Bu tip hastalıkların ya#am

tarzı, iyi motivasyon, grup tedavileri ile giri#imsel olmayan, tamamen

sa$lık hizmeti kalitesi ve hekimlik tecrübesinin yüksek oldu$u hastalık-

lardır. 

Bu konuda önerim Sa$lık Turizmi’nde bu dev pastayı öngörüp; Sa$lık

Bakanlı$ı ile birlikte pilot bölgeler seçilerek ilk önce iç turizmden ba#la-

yarak diyabet, obezite ve kanser ve depresyonda en az 1 ay, maksimum

3 aylık uzun vadeli ya#am kültürünü, beslenme alı#kanlı$ını de$i#tiren

giri#imsel olmayan ama hekimlerin tecrübelerini ve motivasyon e$itim-

lerini multidisipliner olarak de$i#ik meslek gruplarıyla organize edildi$i

paketler olu#turmak. 

Bilimsel kayıtlarının tutuldu$u, istatistiki çalı#malarının yapıldı$ı ve

bunun sonucunda da ilaç giderlerinin dü#ürüldü$ü ekonomik olarak ka-

nıtlandıktan sonra tamamlayıcı tıp uygulamaları ile birlikte bir veri ana-

lizi çıkardıktan sonra dünyada obezitenin, diyabetin tedavi merkezi olma

yönünde adımlar atabiliriz. Gerek iklim, co$ra% konum yönünden gerek

de hekim kalitelerimizin yüksekli$i yönünden dünyada sadece diyabet

ve obezite ile en az 100-200 milyar doları 5 sene içerisinde bilimsel ve

istatistiki ekonomik verileri geli#mi# ülkelerin Maliye Bakanlı$ı’na ispat-

layarak bunu ba#arabilece$imize inanıyorum. 
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Selçuk NAZ!LL! 
TÜRSAB Fuarcılık A.". Genel Koordinatörü

— Ben ticari bir $irketin temsilcisiyim, Genel Koordinatörüyüm. Sayın

Genel Müdürümüz, USHA# yapılanması ile ilgili felse% konuları tartı$a-

biliriz diyerek önünü açtı&ı için ben bu konunun biraz dı$ına çıkarak be$

altı tane konu ve 4 tane Bakanlık arka bahçelerine giri$lerinizi tespit

ettim. "lgili tüm payda$lar buradayken nasıl de&erlendiriyorlar onu tar-

tı$maya açmak isterim ama tabii ki oturum ba$kanı buna izin verirse.

Yani USHA#’ın kurulu$ ana felsefesi ile ilgili konulara da girebilir miyiz,

felsefeyi de tartı$abiliriz dediniz sadece yönetmelikte sınırlı kalmasın de-

diniz çünkü hem düzenleyici hem denetleyici rolü var.

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa#lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA")

Genel Müdürü

— Sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın da USHA# kanun ile kuruldu;

çıkmı$ bir kanunu ve USHA#’ı $u anda tekrar tartı$manın bir anlamı yok.

Selçuk NAZ!LL! 
TÜRSAB Fuarcılık A.". Genel Koordinatörü

— #öyle toparlayayım birtakım notlar almı$tım ama gerek kalmadı. Sa&-

lık Turizmi Yönetmeli&i ve Te$vik Yönetmeli&i e$ zamanlı ve tamamlayıcı

yakla$ımda, bu ikisini bir araya getirip çıkartalım dediniz. Ben de umu-

yorum ve biliyorum ki bu çalı$tayın da katkıları olacaktır. 

Prof. Dr. "afak Sahir KARAMEHMETO$LU 
Emsey Hospital

— Emsey Hospital Türkiye’de en yüksek JCI puanına sahip bir model has-

tane. Altı yıl önce "stanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı iken TÜRSAB

ile 3 günlük bir Sa&lık Turizmi Çalı$tayı yaptık. #u anda dejavu ya$ıyo-

rum; burada tüm konu$ulanlar o zaman da dile getirildi. Sa&lık Bakanlı&ı
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hem hâkim, hem savcı, hem avukat, hem de zabıt kâtibi rolü üstlen-

mekte. USHA#’a bazı görevlerini devretmi$ fakat USHA# hem yetki bel-

gesi verecek hem de kendisi aracılık faaliyeti yürütecek. Bunun, haksız

rekabet olu$turaca%ı için uygun olmadı%ını dü$ünüyorum. Örne%in;

SGK, Sa%lık Bakanlı%ı'nın hastanelerinde fatura incelemesi yapmaz fakat

üniversite ve özel hastanelerde faturaları inceler, bu da büyük bir ada-

letsizlik olu$turuyor. 

Yönetmeli%i de%i$tirelim ama iki senede bir yönetmelik de%i$ir mi?

Ya mevzuatın bu kadar sık de%i$mesi de yabancı yatırımcıyı da ürkütür.

Yeni bir yönetmelik yazılacaksa çok sıkı çalı$arak çıkarılmalı ve geç de olsa

iyi bir yönetmelik çıkaralım. Hızlı hareket ederseniz hata yapabilirsiniz.  

Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— Tabii ki kanun bu $ekilde dizayn edilmi$tir. Bizim uygulamalarımızı bir

görmeniz lazım. Yani biz ba$ından beri özel sektörle bir isti$are içerisin-

deyiz. #u anda yürüyen bir Sa%lık Turizmi var, olu$mu$ bir altyapısı var.

Bizim derdimiz bu pastayı büyütmek. Ve bunu biz uygulamalarımız ile

in$allah gösterece%iz. 

Yani buradaki kafalarda birtakım soru i$aretleri oldu%unu biliyorum.

Hem hastaneler boyutu ile hem aracılar boyutuyla ama biz, uygulama-

larımızı hayata geçirdikten sonra sizler de in$allah bunu göreceksiniz,

bizim ataca%ımız adımlar hep pastayı büyütmeye yönelik olacak, ülkenin

imajını düzeltmeye yönelik olacak ve özel sektörün yapamadı%ı, gireme-

di%i noktalarda bir lokomotif, bir yol açıcı vazifesi üstlenece%iz. Biz bu

niyetteyiz. Ba$ından beri, $e&af bir $ekilde açık bir $ekilde bunu söylü-

yoruz. Bunu da dedi%im gibi yani önyargıdan uzak bir $ekilde hayata ge-

çirdi%imiz zaman bence sektörün de deste%ini arkamıza alaca%ımızı

dü$ünüyorum. Önemli olan uygulamadaki hataların bertaraf edilmesi-

dir.
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Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö!retim Üyesi

— Çalı$tayın ilk tartı$ma konusu kapsamında “USHA#’ın aracılık faaliye-

tinde bulunmasının di%er aracı kurulu$ları (özelinde: A Grubu Acenta-

lara) nasıl etkileyece%ini dü$ünüyorsunuz” sorusu aslında Sayın Genel

Müdürümüz tarafından cevaplandırıldı. USHA#’ın hem yetki belgesi

verme hem de kendisi de aracılık faaliyetinde bulunma konusu, sek-

törde çe$itli endi$elerde kar$ılık bulmu$tu. Bu endi$elere yer olmadı%ını,

rekabetçi bir ortamda USHA#’ın aracılık faaliyeti yapaca%ını, bu duru-

mun di%er aracı kurulu$ların faaliyetlerine engel te$kil etmeyece%ini an-

lıyoruz. 

Uz. Dr. Ay"e TURAN

Türkiye Sa!lık Enstitüleri Ba"kanlı!ı Dı" #li"kiler Daire Ba"kanı

— Rusya ile anla$malar yaparak kadın ve erkek ya$ uzatmaları konu-

sunda Antalya’da kamplar kurarak farklı bran$lar üzerinde çalı$ma ya-

pabiliriz. Japonlar denize girmez, Japonlar kaplıcalara ve termal sulara

girerler. 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda USHA#’la birlikte Türki-

ye’deki Wellness uygulamaları Tokyo'da patlaması lazım.

Mükemmeliyet Merkezi Anla$ması’nı ben yazdım. Avrupa, Amerika

ve Japonya mükemmeliyet merkezi anla$malarının birle$imidir. Biz bir-

çok ülke ile uyumluyuz. Dünyada yeni bir yakla$ım ba$ladı: Workplaces

Wellness. Workplace ihalelerine katılara biz kronik hastalıklardaki tüm

ihaleleri Avrupa’dan alabiliriz o kapasiteye sahibiz.

Aziz C#GA 

TÜRSAB Havayolu Bilet Satı" #htisas Ba"kanlı!ı Ba"kan Yardımcısı

— Bizim yurtdı$ından getirdi%imiz hastalarda bazı i$lemler özel hasta-

nelerde yapılamıyor daha çok ara$tırma ve üniversite hastanelerinde

yaptırıyoruz. Yani biz hastayı hastaneye getiriyoruz, hastaneyle hasta

arasında bir köprüyüz sonuçta. Ancak kamu ve üniversite hastanele-
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rinde hak edi# ödeme sistemi yok. Siz bizim sahamıza girmeden, biz de

size her tür deste$i vererek, biz USHA% üzerinden bu engeli a#abilir

miyiz?

Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— Bizim üzerimizden bunları yapabilir hale getiriyoruz. Önce USHA%

aracılarla çalı#acak mı çalı#mayacak mı buna karar vermemiz lazım,

sonra da hangi usule göre çalı#aca$ız. Bizimle çalı#acak &rmalar çok iyi,

kaliteli &rmalar olmalı. Bizim çalı#aca$ımız aracı &rmalarla sözle#meleri

düzgün bir #ekilde yapmamız gerekiyor. !#ini düzgün yapan, #ikâyet al-

mayan, kaliteli i# yapan &rmalarla çalı#ırız. Ancak i#ini düzgün yapma-

yanla da sözle#memizi feshederiz. Bu ne anlama gelir; daha sonra

yönetmeli$i de buna göre tasarlayıp, o tür &rmaları tamamen bertaraf

etmek, tamamen silmek anlamına da gelebilir.

Prof. Dr. Beykan Ç#ZEL 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

— %imdi USHA%, Uluslararası Sa$lık Hizmetleri Anonim %irketi de$il mi?

Burada bir uluslararası Sa$lık Turizmi yetki belgesi diye bir belge var.

Bunu Uluslararası Sa$lık Hizmetleri Yetki Belgesi’ne çevirseniz çünkü al-

tında “Uluslararası Sa$lık Turizmi Sa$lık Tesisi Yetkinlik Kriterleri” yazıyor.

Medikal Turizm ile ilgili belli ayrıntıları da burada görebiliriz. TÜRSAB yet-

kili bir örgüttür ve acentaları denetler, burada bu anonim #irket, Sa$lık

Turizmi aracılarını denetleyecek, yetkilendirecek, öyle de$il mi? Öyle an-

lamaya çalı#ıyorum da o yüzden. 

Aysun YALVAÇ

#zmir Sa!lık Turizmi Derne!i (#ZSATU) Yönetim Kurulu Üyesi

— 2010 yılından beri çıkan bütün mevzuatlar Sa$lık Turizmi Genelgesi,
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Sa$lık Turizmi Yönetmeli$i %eklinde çıkıyor ama içeri$ine baktı$ınız

zaman sadece Medikal Turizmi kapsamaktadır. Yeni bir yönetmelik ça-

lı%ması yapılacaksa ya Medikal Turizm için ayrı bir yönetmelik yapılmalı

ya da adı Sa$lık Turizmi Yönetmeli$i olacaksa Sa$lık Turizmi’nin bütün

bile%enlerini de içine alacak %ekilde bir yönetmelik çıkması gerekti$ini

dü%ünüyorum çünkü ülke olarak Termal Sa$lık Turizmi’ni, "leri Ya% Turiz-

mi’ni, Engelli Turizmi’ni, ba$ımlı rehabilitasyonunu konu%uyoruz, reha-

bilitasyondan bahsediyoruz ama mevzuatlar sadece Medikal Turizmi ve

hastaneler ile sa$lık tesislerini kapsıyor. "%e buradan ba%lamak gerekti-

$ine inanıyorum.

Prof. Dr. Hülya HARUTO!LU 
K.K.T.C. YÖDAK (Yüksekö"retim Planlama, Denetleme Akreditasyon

ve Koordinasyon Kurulu) Üyesi

— Hakikaten hep Medikal Turizm daha çok ön plana çıkıyor. Bütün ko-

nu%macılar kronik hastalıklar, ya%lılar ama sa$lıklı ya%lılar, geriatri, obe-

zite, diyabetten bahsederek rakamların yüksekli$ini vurguladı. Belki bir

konu ba%lı$ı altında koruyucu rehabilitasyon, koruyucu tıp diye bir %ey

de hani ülkeye sa$lıklı ki%i çekmek, sadece sa$lıklı de$il tedavi sonrası

sürdürülebilir bir sa$lı$ı sa$lamak adına eklenebilir. Dolayısıyla hem

riski az, hem de ekonomik olarak getirisi çok yüksek diye bu konunun

da mevzuata girmesinde yarar olur diye dü%ünüyorum.

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa"lık Hizmetleri Anonim #irketi (USHA#)

Genel Müdürü

— Uluslararası sa$lık hizmetleri Medikal Turizmi mi kapsıyor yoksa di$er

ba%lıkları da mı kapsıyor konusu önemli bir konu. Yönetmelik 360 de-

rece olmalı, ama bu di$er Bakanlıkları da ilgilendiren bir konu. Dolayı-

sıyla hani bunu tek ba%ına yapmamız mümkün de$il, onların da

görü%ünü almak lazım. USHA# olarak da bütün ba%lıklarda faaliyet yap-
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mak istiyoruz. !#tirak de yapılabilir yatırım da yapılabilir, her #ey yapıla-

bilir bunun önünde bir engel yok. 

Öbür taraftan #u andaki bu #ikâyet ve denetim mekanizması nasıl ça-

lı#acak diye sorarsanız; bizim kanunda #u anda 150, daha sonra Sayın

Cumhurba#kanımızın yetkisi dâhilinde 600 ki#iye kadar istihdam etme

imkânımız var. Ama bütün bu istihdamı tutup da denetime ayırırsanız

bizim geri kalacak bütün ba#lıklardaki vazifelerimiz sıkıntıya girebilir. Do-

layısıyla denetimlerin Sa$lık Bakanlı$ı üzerinden devam etmesinin ben

do$ru oldu$unu dü#ünüyorum ve mevzuatın da buna göre tasarlan-

ması gerekir. 

Bu yetki nihai karar mercii USHA% olacak #ekilde ama altyapı ve ça-

lı#ma prensibi Bakanlıkla beraber ta#ra te#kilatı ile beraber yürüyebilir.

Buradaki #ikâyetlerden kasıt tabii ki yabancı hastaların #ikâyetleri; i#te

yabancıların tek telefonla ula#aca$ı bir #ey olu#turabilirsek ve bunun PR’

ını ve reklamını yaparsak ve sonuçta bütün bu geri dönü#lerin güzel

ayıklayarak, yanlı# yapılanların üstüne Bakanlık olarak gidersek bu sefer

daha do$ru olur diye dü#ünüyorum.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK 
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi Genetik ABD Ba"kanı

— Entegre hizmet bakımından biz A$ustos ayında Belediye Ba#kanı ve

heyet ile Almanya’ya gitti$imizde bizden ileri ya# turizmi için Avrupa’dan

çok talep geldi, 6 ay kalmayı ve ayda 3.000 Euro ödemeyi taahhüt edi-

yorlar. !klimi uygun belli bölgelerde yerler ayrılmalı ve merkezler olu#-

turulmalı hatta gelenlerin medikal problemleri de tedavi edilebilir.

USHA%’ın bu i#te öncülük etmesini ve içinde yer almasını öneriyorum. 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim #irketi (USHA#)

Genel Müdürü

— Bu konuyu ben çok önemsiyorum. Burada, bizim #irket olmamız se-
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bebiyle de çok hızlı karar almamız ve uygulama imkânımız var. Eksik ne?

Yani $u anda yatırımcı mı bulamıyoruz?

Prof. Dr. Mustafa SOLAK 
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi 

Genetik Ana Bilim Dalı Ba"kanı

— "stenen $u; regülasyonlarınızı yapın. Standartları biz görelim, biz pro-

tokolleri yapalım diyorlar. 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim #irketi (USHA#)

Genel Müdürü

— Regülasyon dedi%iniz zaman i$ uzuyor. Muhatap sigorta &rmasına

veya devlete ben USHA# olarak garanti diyorum ve $öyle bir bakım mer-

kezi olacak ve $u $u standartları sa%layacak ve bunun i$letilmesinde ve

yönetilmesinde de biz devlet $irketi olarak garanti veriyoruz gibi bir yak-

la$ım sergilesek onların reaksiyonu ne olur? Burada ilk önce biz kendi-

mizi düzeltmemiz lazım. Yani Türkiye'deki standartları Avrupa’daki

huzurevi standartlarına yükseltmemiz lazım. Standartların yükseltilmesi

vesairesi için biz 10 sene bekleyecek miyiz? Pratik bir adımla söyleyeyim

biz bunu do%rudan USHA# olarak garanti etsek standartları, yönetmeli%i

vesaire Türkiye'nin Türk huzurevlerinin geli$mesini beklemek yerine sa-

dece yabancılar için bir tesisi açmak ve bu tesisin de pilot olarak garan-

tisini ben sa%lasam bunun kar$ılı%ı olur mu? Sorum bu.

Fizyoterapist Duygu KIRGIN TOPRAK 
T.C. Aile, Çalı"ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı!ı Engelli ve 

Ya"lı Hizmetleri Genel Müdürlü!ü

— Kesinlikle olur her türlü pratik yardımı da yaparız, o noktaya geldik.

Bunda güzel bir noktaya geldik. Antalya, Bursa, Güzelbahçe, "zmir belli

yerleri ileri ya$ turizmine gelenler olursa. Bakın gelinen bir nokta var o
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parayı Türkiye'ye getirmeliyiz. Getirirken de belli kuralları hızlıca uygu-

lamalıyız. USHA# bu konuda çok özellikli i$ler yapacak. Daha fazla

zaman kaybına gerek yok.

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— Zaten bizim ilk yapaca%ımız seyahatlerden bir tanesi i$te bu tür ülke-

lere ya$lı turizmi için ne yapabiliriz toplantısı olacaktı. E%er elimizde hazır

bir çalı$ma varsa, biz USHA# olarak devreye girelim, Bakanlı%ın imkân-

larını kullanmaya çalı$alım. Pilot bir proje yapalım.

Fizyoterapist Duygu KIRGIN TOPRAK 
T.C. Aile, Çalı#ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı!ı Engelli ve Ya#lı Hiz-

metleri Genel Müdürlü!ü

— Bizim huzurevlerimizin standartları çok da dü$ük de%il. Bizim devlete

ait huzurevlerimiz bu standarda sahip ancak özel huzurevleri bu i$i üst-

lenmek için hazır bekliyor ve standartları da uygun. Zaten biz genel mü-

dürlük olarak bakım hizmetleri, kalite standartları çalı$malarımızı

hallettik. Bütün kurulu$larda uygulanabilir hale gelecek. Böylece bu

standart dedi%imiz $ekli bu $ekilde çözmeyi dü$ünüyoruz ve bunu bir

sonraki a$amada akredite etmeyi de dü$ünüyoruz. !kinci bir husus da

USHA# belki bizim huzurevlerimiz ile ortak bir çalı$ma yapabilir diye dü-

$ünüyorum. Huzurevlerinin geli$tirebilmesi, ya$lıların dı$arıdan nasıl ge-

tirilece%i, tanıtım ve pazarlamanın nasıl yapılaca%ı konularında çalı$ma

yapılabilir. 

Ticaret Bakanlı%ı ya$lı köyleri kuralım ve bu $ekilde ya$lılara yönelik-

turizmi hızlandıralım demi$lerdi ama biz o zaman kar$ı çıktık; sosyal izo-

lasyona sebep olundu%u için. Yeni yapaca%ımız projede toplumsal

hayata katılım planında, toplumsal hayata katılım ölçe%inde, Wellness

Turizmi kapsamında e%er yaparsak ve huzurevlerimizi, bakım rehabili-
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tasyon merkezlerimizi, Wellness ve Sosyal Turizm yönünden geli$tirirsek

bence hem güzel projeler yaparız diye dü$ünüyorum, hem de ülkemize

ciddi gelir sa%larız diye de dü$ünüyorum. Aslında mekânsal olarak da

altyapımız var, personelimiz de var, hizmet sunacak kalitede insanımız

da var, sadece bir ivme bekliyor. Yani tanıtım ve pazarlama aya%ında bir

ivme bekliyor.

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— Yani bir an önce adım atalım, beraber gidelim. Siz bize deyin ki $u po-

tansiyeli olan $u huzurevleri var $u hastane yani $u ortamlar var. Bir

tane pilot proje yapsak zaten arkasından yatırım akacak zaten. Biz buna

öncülük yapalım. Toplantılara beraber gidelim. Biz burada görev karma-

$ası, $u Bakanlık bu Bakanlık de%il derdimiz. Biz bir $eyleri beraber ya-

palım ve $u anda $irket oldu%umuz için, yatırım da yapabiliriz, tanıtım

da yapabiliriz, ortaklık da koyabiliriz her $eyi yapabiliriz. Bunu beraber

kullanalım.

Onur GÖZET 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

— Termal Turizmin yo%un oldu%u alanlarda planlama yapıyoruz. Turizm

merkezi ilan etti%imiz alanlar da planlama yetkisi Bakanlı%ımıza geçti%i

için, bizim $u anda hali hazırda böyle çalı$malarımız var. #u an mevcutta

Dikili’de konu$tu%umuz konsepte uygun mahalle birimi, kom$uluk birimi

olu$turmak isteniliyor; içerisinde otel hizmetleri, konaklama hizmetleri,

ya$lı bakım hizmetleri gibi bütün hizmetleri sunabilecek. Kriterler olu$-

turulursa Bakanlık olarak bu konuda biz de destek verebiliriz. Planlama-

larımızı ona göre yapar; entegre bir çalı$ma sa%layabiliriz.
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Mukaddes BOLAT 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve "#letmeler Genel Müdür-

lü!ü Jeoloji Mühendisi

— Sa#lık Bakanlı#ı ile koordineli olarak yürütece#imiz 5 pilot bölgede ya-

tırımcıya hazır hale gelecek bir planlama yaptık ancak ba$arı elde ede-

medik. Ancak Sa#lık Bakanlı#ı sadece 3 bölgede mevcut altyapı üzerinden

yardımcı olabilece#ini söyledi ancak bu $ekilde ba$arılı olmaz. Kür mer-

kezleri açılması ve geli$tirilmesi için sizden destek bekliyoruz. (Yalova

Afyon Eski$ehir Ankara-Haymana Nev$ehir -Kozaklı) Gastronomi için en

çok pay alabilece#imiz yerlerde belki bölgesel çalı$malarla farklı plan-

lama gerekebilir. Ben ciddi bir talep gelirse mevcut konaklama altyapı-

mızın yeterli oldu#unu dü$ünmüyorum. Bu pilot alanlarda Sa#lık

Bakanlı#ı’nın ya da USHA% olarak sizin deste#inizle, kür merkezi, kür kli-

ni#i ile, obeziteye bütün di#er alternatif tedavilere sadece di#er turizm

türlerinde de hizmet edebilecek deste#inize çok ihtiyacımız var. Bu ko-

nularda sizden destek alabiliriz. 

Altyapı olmamasına ra#men ‘3. Ya$ta’ kendi ba$ına bu konuda yo#un

talep alan ve yapan i$letmeler var. Bunlarla ilgili Sa#lık Bakanlı#ı, Kültür

ve Turizm Bakanlı#ı ve di#er ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı#ı ile

ciddi çalı$malar yapabiliriz.

Op. Dr. Mustafa ESG"N 

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili

— Sa#lık Turizmi kalkınma planları içine girmi$tir. Çok önemli bir alandır.

Kanunla kurulan $irket, çok önemli alanlar yetki belgesi veriyor, desti-

nasyon tanıtım yapıyor, aracılık faaliyetleri, hukuk, e#itim, &yat tarifesi,

akreditasyon ve bunlar gerçekten çok sıkıntılı alanlar. Farklı bakanlıkların

alanlarına girdi#i için mevzuatlar birbirleri ile çeli$iyor olabilir.  20 milyar

dolar hede&mize ula$mak için belli konseptlere ihtiyacımız var. 

Avrupa’daki sosyal güvenlik kurumları ile anla$malar yaparak, ülke-

nin müte$ebbislerinin de yolunu açarsanız, gerçekten çok büyük a$a-



TÜRSAB SA!LIK TUR"ZM" ÇALI#TAYI 201970

2. BÖLÜM

malar kaydedilir. Örne$in; Bursa Mustafakemalpa%a Tümbüldek turizm

bölgesi termal suyu iki defa yatırımcıya çıktı ve yatırımcı çıkmadı ya da

yanlı% planladık. Ama siz mesela bir ülke ile; bir ülkenin Sosyal Güvenlik

Kurumu ile onların belirledi$i kriterler çerçevesinde bir anla%ma yaptı-

$ınızda, acaba oraya yatırımcı çıkacak mı çıkmayacak mı? Bence sizin %ir-

ketin en önemli misyonlarından birisi bu. Bizi hede&ere götürecek. Bu

noktada anahtarımız USHA#’dır. Kilitleri açmak için USHA#’ı kullanmalı-

yız.

Dr. Alpaslan CO!KUN 
ABC Health Tourism

— Sa$lık Bakanlı$ı bu konularda önümüzde engel olmaktadır. Kesinlikle

bunlara ruhsat vermiyor. Siz bizim önümüzü açın. Ne SPA, ne obezite

merkezi, ne de 'zik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açamıyoruz.

Özellikle bize destek olun. Kamu hastaneleri veya üniversite veya özel

hastanelerle bunları beraber yapabilmemizin önünü açın. Medikal kı-

sımda hastanelerden aldı$ımız destekle Sa$lık Bakanlı$ı’nın bize öngör-

dü$ü, ruhsatlandırma i%leminde bir nevi onları sistemi baypas etmi%

oluruz ve Sa$lık Turizminin önü açılmı% olur. Özellikle yönetmeli$e de

girmesini talep ediyoruz.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK 
Afyonkarahisar Sa"lık Bilimleri Üniversitesi 

Genetik Ana Bilim Dalı Ba#kanı

— A'liasyon ile bu konuyu çok rahat çözebiliriz. Nasıl üniversite tıp fa-

külteleri hastaneler ile vakıf üniversiteleri de kendi %irket hastaneleriyle

a'liye oluyorlarsa, bir protokolle düzenlenebilir. Bunun yolu uygundur,

yasaları uygundur, mevzuatı uygundur. Bir paragraf yeter. Bir protokole

bakar bunu da USHA#’dan bekliyoruz.
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Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö!retim Üyesi

— Çalı"tayımızın di!er bir tartı"ma ba"lı!ı “#ikâyet ve

Denetim Mekanizması” dır.

—Bilindi#i üzere Sa#lık Turizmi Yönetmeli#i’nin 14. Maddesinin 1. Fıkra-

sına göre “Uluslararası Sa#lık Turizmi sa#lık tesisi ile uluslararası turizmi

aracı kurulu$u, $ikayet veya soru$turma hariç olmak üzere, bu yönet-

meli#e uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa

denetlenir. 

Denetimlerde bu Yönetmelik’in genel hükümlerinin yanında, Yönet-

melik ekinde yer alan yetkinlik kriterleri ve müeyyide formu kullanılır”;

maddenin 2. Fıkrasına göre “Uluslararası Sa#lık Turizmi ve turistin sa#lı#ı

uygulaması sırasında olu$abilecek anla$mazlıklar ile ilgili $ikayetlerin de-

#erlendirilmesi için gerekli kayıt ve bildirim sistemi Sa#lık Bakanlı#ı ta-

rafından kurulur. %ikâyet usulü ile ilgili olarak yabancılar, uluslararası

Sa#lık Turizmi tesisi tarafından sa#lık hizmeti sunumu öncesinde bilgi-

lendirilir”. 

Buna kar$ılık; USHA% m. 2(2)ç “Uluslararası sa#lık hizmetlerine ili$kin

bilgi alma ba$vurularına cevap vermek, $ikâyetler ve anla$mazlıkların

çözümü için ilgili merciler nezdinde giri$imlerde bulunmak, tara&arın

kar$ıla$abilece#i sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak” içerikli
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bir hüküm içermektedir. Sayın Genel Müdürümüz, denetim ve $ikâyet

hususunda Sa%lık Bakanlı%ı’nın faaliyetlerini devam ettirece%ini belirt-

mi$ti. Ancak USHA# kurulu$ kanununda kar$ılı%ını bulamadı%ım Ticaret

Sicil Gazetesi 2b’deki “USHA# (…) yetkilendirme ba$vurularını karara

ba%lamak, gerekti%inde bunların yetkisini, geçici veya sürekli kaldırılma-

sına karar vermek” ifadesi, $ikâyet ve denetimin ötesinde USHA#’ın, hem

yetki belgesi vermeye, hem de bir yaptırım uygulaması olarak kaldırıl-

masında yetkili oldu%u anla$ılıyor, yanılıyor muyuz? Yoksa bu konuda

Sa%lık Bakanlı%ı ile USHA# arasında bir yetki payla$ımı mı söz konusu-

dur? 

Özetle; yaptırımlar, hangi yasalar ve makam tarafından uygulanacak-

tır? 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— Bakanlık yani sahada, yerelde, ta$rada, il müdürlükleri üzerinden bu

ba$vurular ve denetimler yapılıyor. Sadece denetim için bir yapı kurmak

mantıksız geliyor. Sa%lık Bakanlı%ı’nın i$tirakiyiz o yüzden denetimler

Sa%lık Bakanlı%ı üzerinden devam etmelidir. Bu aracılık belgeleri ile ilgili

nihai karar merci öncesinde Sa%lık Hizmetleri Genel Müdürlü%ü idi.

Onun yerine USHA# geçmi$ olur. Bence zor bir konu de%il.
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Moderatör: Prof. Dr. Ayfer UYANIK 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö!retim Üyesi

—Di#er bir alt ba$lıkta yetkinlik kriterleri ele alınacaktır. Bu konuda $u

açıklamayı yapmak yanlı$ olmayacaktır. USHA% genel düzenleyici bir

i$lem yapamayaca#ına göre, yetkinlik kriterleri bakımından, halen yü-

rürlükte olan Sa#lık Turizmi Yönetmeli#i’nde yer alan yetkinlik kriterle-

rinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Yönetmelik ile birlikte, ‘yetkinlik kriterlerinin de#i$tirilmesi de dü$ü-

nülüyor mu?’ noktasında katılımcıların bazı tereddütleri var, yetkinlik kri-

terleri bakımından bazı önerileri var. Somut yetkinlik kriterleri ile ilgili

örne#in; Call Center veya birden fazla yabancı dil bilen elemanın istih-

dam edilmesi gibi hususlarda bazı sorunlar ya$andı#ı, a#ır yükümlülük-

ler olarak görüldü#ü belirtildi. Özetle, açık sorumuzu $u $ekilde formüle

edebiliriz:

— Sa!lık Turizmi Yönetmeli!i’nde belirtilen Uluslararası

Sa!lık Turizmi aracı kurulu"u yetkinlik kriterleri konu-

sunda ne dü"ünüyorsunuz? 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim #irketi (USHA#)

Genel Müdürü

— Yönetmeli#in modeli belirlenmeden bu konuda bir $ey söylemek zor,
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kriterlerde esneme olabilir veya farklı bir bakı$ açısı olabilir. "maj kaygı-

sıyla koydu%umuz birtakım standartları, kriterleri vs. konumlandırmalıyız.

Standartları iyi tarif edece%iz, o standartlara uygun aracı ve hastaneleri

ödüllendirece%iz. Bu i$i yapabilme yetkinli%ini tanımlayaca%ız. Kriterler-

den daha önce mutlaka nasıl bir model ile çalı$aca%ımızı belirlememiz

lazım. Segmentasyon yapmak daha mantıklı olacak. Bu sını&andırmalar

da daha önce belirtti%im gibi hizmet kalitesi baz alınarak yapılır.

Emrah ESEN 
Afyonkarahisar Oruço!lu Termal Otel Müdürü

— Afyonkarahisar’da Oruço%lu Termal Otel müdürüyüm. Aynı zamanda

bünyemizde bir de seyahat acentamız bulunmakta. Fizik tedavi uygula-

masında A Grubu ve B Grubu hastalar için daha farklı bir akreditasyon

istenebilir. C ve D Grubu için daha farklı bir akreditasyon istenilebilir.

Otelimize turist getirmeye ba$lamı$tık. Ama akreditasyonla birlikte biz

otomatikman bu hizmeti kesmek zorunda kaldık. Çünkü a%ırlıklı olarak

yurtdı$ından gelen misa'rlerimiz C ve D Grubu hastalar. Bunları da gur-

betçiler vasıtasıyla bulduk. Benim zaten bir hastane olmak gibi temelde

bir hede'm yok. Çünkü yaptı%ım hizmet, yani bulundu%umuz alanlar

çok buna uygun de%il. Ama hastalar haftada bir hastaneye niye gitsin?

Bir de bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Akreditasyon konusunda da

bir sını&andırılmaya gidilebilir.

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA")

Genel Müdürü

—#u anda karar verilmesi gereken $ey böyle bir yöntem de%i$ikli%ine

gidelim mi gitmeyelim mi? Bu i$in bazını yani yapabilmek kriterlerini

biraz daha a$a%ıda konumlandırıp bunu D sınıfı diyebilirsiniz. Birçok ke-

simden, farklı farklı insanlar bu aracılık faaliyetini yapıyorlar. Bunların

vermi$ oldu%u hizmetleri sını&andırabiliriz. Ticaret Bakanlı%ı ile anla$ır-
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sak, sadece A sınıfına te#vik verin diyebiliriz. Aynı yakla#ımla hastaneleri

de A, B, C diye kategorize edebiliriz. A sınıfındaki hastaneler bizim por-

talımızda yer alabilir, te#vik verebiliriz. Mevzuat da böyle yapılmalı. $i-

kâyet altyapısının nasıl olması gerekti%i konusunda hep beraber

konu#alım önerileri bekliyorum. Dijital bir altyapı olu#turulmalı hastanın

da direkt kullanabilece%i. $ikâyetlere göre ödüllendirme ve cezalan-

dırma sistemi olu#turulabilir.

Uz. Dr. Serbülent ORHANER 
Bursa Sa!lık Turizmi Dene!i (BUSAT) Ba"kanı

— Özellikle sa%lık kurulu#larının bu #ekilde sını&andırılması, kalitesi yük-

sek olanlarının desteklenmesi, ödüllendirilmesinin çok faydalı olaca%ını

dü#ünüyorum. Hatta daha üst kategoriye geçebilmek için motivasyon

da yaratır. Di%erlerinin kalitesinin artmasına neden olur, yaptı%ı #eyler

elinden alınmamı# olur.

Uz. Dr. Metin YURDAKO# 
Bursa Sa!lık Turizmi Dene!i (BUSAT) Ba"kan V.

— Kurum ve kurulu#ları A, B, C, D diye sını&andırmak de%il de psikolojik

yakla#ımla A, A+, A+1 gibi sını&andırırsak imaj açısından daha iyi olur.

Sa%lık turistinin sa%lık poliçesi olmalı, bu ürünü hasta almamalı aksine

bu sa%lık hizmetini sunan kurum yapmalı. Böylelikle bu i#i yapanların

kalitesi artar. Sa%lık poliçesi ilk yıllarda USHA$ veya devlet tarafından

desteklenmeli ve zaman içerisinde destek azaltılarak ticaret kuralları

içinde kalır.

Aziz C$GA 
TÜRSAB Havayolu Bilet Satı" $htisas Ba"kanlı!ı Ba"kan Yardımcısı

—Bu poliçe hastayı de%il aracı kurumu veya hastaneyi koruyan tamam-

layıcı sigorta olmalı.  Reasürans #irketleri bunu kabul etmiyor.
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Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

— E$er bu komplikasyon sigortasını aracılar yaparlarsa bizim Avrupa’da

marketing yapma ihtimalimiz daha yüksek olur. Biz bu konuyu sigorta

%rmaları ile görü&üyoruz. Bunun haricinde bir milli reasürans &irketi ku-

ruluyor, bir komplikasyon sigortası tasarlanabilir, onlarla görü&erek bu

tarz bir poliçeyi biz USHA# olarak çalı&masını yaptırabiliriz.

Biolog Çi!dem ATALMI" 

Bursa #l Sa!lık Müdürlü!ü Sa!lık Turizmi Birimi Sorumlusu 

— Bu bahsedilen segmentasyonun sonuçları çok etkili olacaktır. 

1. Bu i&i hiç dü&ünmeyen vizyonda Sa$lık Turizmi olmayan, sa$lık kuru-

lu&larına böyle vizyon kazandıracaktır. 

2. Turistin sa$lı$ı kapsamında daha nitelikli hizmet vermeye ba&laya-

ca$ız. 

3. Herkes bu yapılabilirlik kriterlerini en alt segmentle bir akreditasyon

alırsa, bu kurulu&lar denetlenebilir olacaktır. 

Özellikle &ikâyet bazlı denetimlerin sa$lık kurulu&larına direkt oto-

kontrol sa$layaca$ına inanıyorum. Bu daha kaliteli hizmet vermeyi artı-

racaktır. Yapılan bu çalı&malar yerli hastaya da hizmet kalitesini

artıracaktır. Sa$lık Turizminin tüm ba&lıklarında etkin tanıtım ve pazar-

lama için ürün olu&turmak ve olu&turulan ürünü konumlandırmak

büyük önem ta&ımaktadır.

Prof. Dr. Beykan Ç#ZEL 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

— Dijital ortamda denetim yapılması daha verimli olacaktır. Bu &ekilde

sorunları daha hızlı tespit edebilme &ansı olur.
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Aziz C!GA 

TÜRSAB Havayolu Bilet Satı" !htisas Ba"kanlı# Ba"kan Yardımcısı

— Bu düzenlemeler yapılırken ‘Ki#isel Verilerin Korunması Kanunu’nun

göz önüne alınması gerekiyor.

Levent UYANIKER 

ARK Turizm – International Medical Assistance

— Hasta avukatı sistemi getirilmeli. Böylelikle simsarların ve hastanele-

rin kontrolü daha kolay olacaktır. Bu sistem !ngiltere’de kurulmu#tur.

Hasta deneyimi uzmanı olarak adlandırılıyor. Hasta avukatlı$ı sisteminin

gözden geçirilerek, nasıl uygulanabilece$ine bakmak gerekiyor. Medikal

vize problemimiz mevcut. Bu problemi USHA% kendisi büyükelçiliklerle

kendisi üzerinden çözebilirse buradan çok fazla gelir kayna$ı elde ede-

bilir. 

Aysun YALVAÇ 

!zmir Sa#lık Turizmi Derne#i Yönetim Kurulu Üyesi

—Sa$lık Turizmi e$itimleri konusunda detaylandırma verebilir misiniz?

YÖK, TÜRSAB, MEB ile e$itim alanında i# birli$i yapmayı dü#ünüyor mu-

sunuz? Bu konuda sa$lık tesislerinde, termal otellerde, rehabilitasyon

merkezlerinde yeni meslek grupları mı olu#acak? Ya da olu#turmayı dü-

#ünüyor musunuz?

Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa#lık Hizmetleri Anonim $irketi (USHA$)

Genel Müdürü

—Bizim mevzuatımızda her türlü yetki verilmi# durumda. %u anda bir-

takım çalı#malar var ise bunları ortakla#a yapabiliriz, markala#tırabiliriz

ve bu konuyu satabiliriz. !nsan kayna$ını geli#tirmek noktasında özen-

dirici faaliyetler yapabiliriz. Bir meslek tanımı yoksa meslek tanımı ge-

li#tirilebilir. !lgili kurumlarla i# birli$i yaparak yurtdı#ından dahi ö$renci

getirip, e$itim verip gelir kalemi olu#turabiliriz. 
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Moderatör: Dr. Bülent C!NEL 
!zmir Sa"lık Turizmi Derne"i (!ZSATU) Ba#kanı

—Turistin sa$lı$ı düzeltilmeden Sa$lık Turizmini düzeltemeyiz.  Yapılan

milletlerarası ikili anla%maların hepsi aleyhimize. Bunların düzeltilmesi

gerekmektedir. Turistlerin bir kısmı ülkemize vizesiz girmektedirler. Nor-

malde vizeli gelenlerin seyahat sigortası yaptırması zorunludur. Vizesiz

girenlerin ani rahatsızlıklarında özellikle kamu hastanelerinde bu has-

talardan ücret alınamamaktadır. Seyahat sigortalı dahi olsa kamuda ça-

lı%anlar, seyahat sigortasıyla çalı%ma prosedürünü tam bilemeyince

ço$u vakadan ücret alınamamaktadır. Kamu kaça$ı yüzde 40-45’lere

ula%mı% durumdadır.  

Asistanlık düzenlemesi olmadı$ından, asistan %irketlerin bazıları sa$-

lık kurumlarının &yatlarını yarı yarıya keserek ödemektedirler. Bazı has-

tanelerde, yurt dı%ı hastalara fahi% &yat uygulamaları ile yurt dı%ının bize

bakı% açısını zedelemektedirler. Bu yönden önce turistin sa$lı$ını düzelt-

meliyiz.

Sa$lık Turizm %irketleri acenta ve sa$lık kurulu%larından hizmet alan

hastanın bulundu$u ülkede hizmete ba%layıp, Türkiye’de devam edip te-

davi sonrası tekrar hastanın ülkesinde hastayı takip eden bir kurulu% ol-

malıdır. Kriterleri belirlenmelidir. Bu ula%ım, konaklama gezi vs. gibi

etkililikleri 1618 sayılı kanunla kurulmu% acentalardan alma zorunlulu$u

getirilmelidir. E$er kriterleri yerine getiren acentalar da isterse Sa$lık Tu-

rizmi %irketi olabilirler. Sa$lık kurulu%ları da ula%ım konaklama, gezi vs.

etkinlikler için mutlaka acentadan hizmet alma zorunlulu$u getirilmeli-

dir. Sa$lık kurulu%u direkt hasta getirmemeli acenta ve ST %irketini kul-

lanmalıdır. Te%vikler ve denetimler de ona göre düzenlenmelidir.

Almanya’dan 24 Euro’ya hizmet alan hasta neden 15 TL’ye bizden hizmet

alıyor. 
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Mehmet Ali KILIÇKAYA 

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA")

Genel Müdürü

—Yıllar önce 1960’larda yapılan anla#malar dolayısı ile bazı süreçlerde

sorun yarattı$ının farkındayız. Hemen de$i#iklik yapamıyoruz. Bu konu

ile ilgili olarak Alman hükümeti ile görü#üyoruz. Mevcut mevzuatlar ne

kadar revize edilebilir bilemiyorum. Ama mutlaka yeniden gündeme

alınması gereken konular bunlar.

Zehra KAÇAR 

Mu!la Sa!lık Turizmi Derne!i Genel Sekreteri

—Turist olarak ülkemize gelen yabancılar pasaport ta#ıma zorunluluk-

ları olmadı$ı için herhangi bir sa$lık sorunları oldu$unda hastane ba#-

vurularında kimlik kayıtları yapılamadı$ı için ciddi maddi kayıplar

olu#maktadır. Bu konuda Sa$lık veya Ticaret Bakanlı$ı’nın bu hastane-

lere destek olması gerekiyor diye dü#ünüyorum. Veya ülkeye turist girer-

ken, ki#i ba#ı 5 Euro - 5 Dolar gibi miktarlar alınarak bir fon olu#turulması,

yine Bakanlık düzeyinde bir ekip tarafından, bu faturalar kontrol edilerek

uygun #ekilde yapılan tedavilerde bu hastanelere ödeme yapılması tu-

ristin sa$lı$ına ciddi katkı sa$layacaktır.

Uygulamaların ülke geneline yaygınla#masını çok önemli buluyorum.

Ben 2011 yılında turistin sa$lı$ı 112 Acil Sa$lık Hizmetleri kapsamında

Türkiye genelinde yapılan ilk uygulamayı Mu$la’da ba#lattık. !lk vakamız

parmak ampütasyonu oldu$u için helikopterle sevkini gerçekle#tirdik.

30 bin lirasını sigorta #irketinden aldık ve alırken de baya$ı bir tartı#ma

ya#amı#tık. Sigorta #irketleri ile !ngilizce bilmedi$im halde Bakanlı$ı ça$rı

merkezi üzerinden görü#meler, sigorta görü#meleri yaptırdım. Sigorta

#irketlerinin bana “Bu mevzuat sadece Mu$la'da mı geçerli” diye soru-

yorlardı çünkü di$er illerden hiçbir #ekilde 112 vakaları ile ilgili geri bil-

dirim yapılmıyor, kayıtlar yok, kaç hasta geldi$ini bilmiyorlar. Bunun gibi

örnek çalı#maların yine konu#ulması gerekti$ini dü#ünüyorum.
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Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Uluslararası Sa!lık Hizmetleri Anonim "irketi (USHA") 

Genel Müdürü

—Yabancı hasta kayıtlarının eksiksiz tutulması, etkin ve do$ru bir ista-

tistik tabanının olu%turulması di$er önemli bir konudur. Bunun hem ka-

sıtlı hem de bilgisizlikten kaynaklandı$ını biliyoruz. Pilot bölgeler

olu%turarak çalı%maları bu %ekilde ba%latabiliriz. Bizim olu%turaca$ımız

bili%im altyapısı ve bilgilendirme çalı%maları ile birlikte bunların önüne

geçilebilir.

Zehra KAÇAR 
Mu!la Sa!lık Turizmi Derne!i Genel Sekreteri

—Di$er bir konu da yabancı hasta verilerinin güvenli$i ve izinsiz kulla-

nımıdır. Mutlaka hastadan veri kullanımı ile ilgili onam belgesi alınması

gerekti$ini dü%ünüyorum. Bu veriler ülkesi, ya%ı, tanısı, aldı$ı tedavi, Sa$-

lık Turizmi veya turistin sa$lı$ı kapsamında mı geldi$i gibi veriler. Sa$lık

Bakanlı$ı’nın bu konuda yönetmeli$i bulunmaktadır. Ancak sahada

gerek hastaneler gerekse aracı kurumlar hastalardan yeterli bilgileri al-

mamaktadır.

Op. Dr. "ükrü YÜCEL 
Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Ba#hekimi

—Sa$lık Turizmi güçlü payda%lar ile yönetilecek bir süreçtir. Kamu Has-

taneleri ve #ehir hastanelerimiz de var bu süreçte fakat %70- 80 civar-

larında özel hastaneler tarafından yürütülmektedir.  Sa$lık Turizminde

koyulan ciddi hede&erin gerçekle%ebilmesi için bu i%i gerçekle%tiren ku-

rumların da çok güçlü olması gerekiyor. Özel hastaneler olarak ciddi sı-

kıntılarımız var.

Sa$lık Turizminin sürdürülebilirli$i, koyulan hede&ere ula%mak için

bazı açılımlara ihtiyacımız oldu$unu dü%ünüyorum. En büyük engelimiz

olu%an yeni potansiyellere göre yeni hekim istihdamı yapamıyor olma-
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mız.  Yani iyi bir hasta akı#ı yakalasanız bile hekim potansiyeli artı#ına

gidemiyorsunuz. Di$er bir konu Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin

de çok sembolik olması. Bu motivasyonla, bu ödemelerle, özel sa$lık ku-

rulu#larının mevcut durumları ile Sa$lık Bakanlı$ı'nın istihdamda ve yeni

yatırımlardaki engelleri nedeniyle biraz sıkıntılı oldu$unu dü#ünüyorum.

Bu noktada bir Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin güncellemesinin,

bu toplantılarda da gündeme gelip hep beraber Sosyal Güvenlik Kuru-

mu'na iletilmesi çok önemli bir konu. Di$er önemli konu Türkiye'nin ge-

li#mesine ve büyümesine paralel tıp fakültesi ve e$itim ara#tırma

hastanelerinden mezun olan, uzman sayılarına paralel olarak, belli bir

oranda da özel sa$lık kurulu#larına istihdam hakkı verilmesi Sa$lık Tu-

rizmini çok olumlu etkileyecektir.
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Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.

— Termal Sa#lık Turizmi önündeki engeller ve çözüm önerileri: Engeller

hukuki, $ziki ve birçok farklı alanda bulunmaktadır. Termal Sa#lık Turiz-

mi’ndeki engeller olarak her ne kadar isimlendirildi ise de toplantı biz

engelleri söyleyip, mümkünse önerileri, çözüm önerilerimizi de söyleye-

lim.

Termal Sa#lık Turizmi’nde lazım olan en önemli birkaç kaynaktan bir

tanesi olan termal su rezervlerine fazlasıyla sahibiz. Klasik cümle “Avru-

pa'da birinci, dünyada yedinciyiz”. Herhalde herkes ezberledi bu cüm-

leyi. Avrupa'da birinciyiz de neden termal tesis gelirlerimiz Almanya'nın

çok gerisinde? Bırakın Almanya'yı Çekoslovakya'nın çok gerisindeyiz. Ma-

caristan ile daha a%a#ıda kar%ıla%tırılabilir düzeydeyiz.

Bu konuda Afyon güzel bir örnek konumunda Bursa eskiden çok

güzel bir örnekti ancak geriledi. &imdi tekrar bir hamle yapıp öne çıkma

Termal Sa"lık Turizmi Önündeki 

Engeller ve Çözüm Önerileri

3. Bölüm
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gayreti içinde. Bu hamleyi, bu hamlenin önemli oyunculardan bir tanesi

de içimizde $u anda. Bursa'da bir ba$arı öyküsü yazmaya, niyetle neymi$

durumda. Siyasi deste%imiz Bursa Milletvekilimiz burada da gördü%ünüz

gibi zaman ayırıp, iki gün bizi ayıran ve bu konunun takipçisi olan ve Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi'nde de yasal konularda takipçisi olaca%ına inan-

dı%ımız ve söz verdi%i Sayın Op. Dr. Mustafa Esgin siyasi deste%iyle,

Büyük$ehir Belediyesi'nin do%ru kararlarıyla, çok güzel bir yerlere geldi.

Bayram VARDAR 

UPA !ehir Plancısı

— Bursa tabii hepimiz biliyoruz ama ciddi turizm destinasyonları özel-

likleri barındıran bir $ehir. Özellikle Osmanlı ba$kenti Bursa, UNESCO

kültür mirası listesine dâhil edilmi$tir. Tüm turizm zenginliklerini barın-

dırmaktadır.

Güney Marmara kıyıları çok bakir, ciddi bir Turizm destinasyonu olu$-

turuyor. Bursa'nın aslında yıllardır var olan ama tesisle$me, yapı, yatırım

itibarıyla çok geride kaldı%ı bir özelli%i de Jeotermal kaynakları nedeniyle,

turizm alanındaki yatırım eksikli%i. Bu sonucun en önemli sebebi çok

payda$lı bir i$ olmasıdır. Çünkü çok payda$lı olmasından dolayı devletin

hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı yapılarında bir tesis yapmak çok ciddi

me$akkatlidir. Çünkü bildi%iniz aklına gelen bütün kamu kurum kuru-

lu$ları da i$in sürecin içinde yer alıyor.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.

— Kıyı yapıları ile bu toplantının ne ilgisi var diye dü$ünen bazı arkada$-

lar olabilir. Talassoterapi, Termal terapinin olmazsa olmaz bir parçasıdır

mütemmim cüz diyoruz. Kıyı yapılarından kastımız buydu.
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Bayram VARDAR 
UPA !ehir Plancısı

— Sa#lık, Aile Çalı$ma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Ticaret, Dı$

!li$kiler Bakanlıkları, Çevre ve %ehircilik, T!KA, DE!K, YÖK, TÜRSAB gibi bir-

çok kamu kurumu ve i$ birli#i kurulu$ları bu i$e müdahil. Bütün bu

kurum ve kurulu$ları umarız ki USHA% Genel Müdürlü#ümüz koordinas-

yon yetkisini kullanarak bu ke$meke$lik bu yatırıma gitmeye yönelik sı-

kıntıları çözer. Biz tabii Bursa'yı son yıllarda yaptı#ımız faaliyetler ile hem

burada TÜRSAB ve USHA% olarak hem buradaki bütün payda$lar yö-

nüyle, $ehirde olu$an, son yıllarda olu$an sinerji nedeniyle bir laboratu-

var olarak görülebilir.  Çünkü yatırımcı $evki var; Bursa'da Sanayi var,

20’yi a$kın sanayi bölgesi bulunmaktadır. 

Bu termal tesislerin, Termal Sa#lık Turizminin üç aya#ı var: !nsan,

do#al kaynak ve yapı. Yapıyı olu$turan $ey; parsel ve binadır. Parsel ve

binada gerek Çevre %ehircilik Bakanlı#ı’nın gerekse belediyelerin imar

planlarıyla kar$ılık bulur. Kentsel mimaride problemlere de#inmek isti-

yorum. Mekânsal kullanımlarla ile ilgili problemler var. Mevcut imar ka-

nunları, imar mekânsal planlar, yapım yönetmeli#inde, kentsel planlama

yönelik tanımlamalarda eksiklik oldu#u için bu tesisler özel sa#lık tesisi

midir, turizm tesisi midir, kentsel sosyal donatı alanı mıdır? gibi tanım-

lamaları yok.

Termal Kür Rehabilitasyon Bölgeleri, Kür Merkezi ve Rehabilitasyon

Klini#i Yönetmeli#i taslak halinde elimizde var fakat resmi olarak çıkarı-

lamadı. Bizim yine mekânsal planlar yapım yönetmeli#inde, bu husus-

ların belirtilmesi gerekiyor. Emsal tanımlamalarını, yönetmeliklerini,

planlı alanlar imar yönetmeli#i $eklinde sınırlamalar getirmektedir. Öyle

ki her $ehrimiz kendi yönetmeliklerine göre iki emsali &ilen yerindeki uy-

gulamada 5 katına çıkarıp, esteti#i olmayan kocaman obez binalar, ya-

pılar ortaya çıkarıyordu. Bu yönetmelik bunu kontrol altına aldı.

Tesislerimizin günlük kullanıma cevap verebilmesi için, açık kullanım-

ların, açık havuzların, düzenlemelerin, mekânsal planlar yapım yönet-



TÜRSAB SA!LIK TUR"ZM" ÇALI#TAYI 201988

3. BÖLÜM

meli$inde de tanımlanarak, bunların serbest bırakılması çok önemli.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.

— Özetle "mar Kanunu'ndaki parsel planlarındaki, yapı yönetmeli$indeki

eksiklikler söz konusu. "kincisi emsal tanımları ile ilgili sıkıntılar var. Ül-

kemizde otel yatırımcısı binanın kapalı alanından kazanmak için örne$in

bodrum katlarda içi su dolu havuzlar yapılmaktadır. Bu termal kullanım

için asla uygun de$il. Çünkü yatırımcı kalan kapalı alanlarını oda, aktivite

salonları olarak de$erlendirerek i%letme karı elde etmek ister.

Dolayısıyla termalden vazgeçip, ama termalin adını kullanmak ama-

cıyla i%te bodrum katlarda termal havuzlar yapılarak önümüze çıkarıl-

maktadır.

Bunu ortadan kaldırmanın yolu Afyon Belediyesi kısmen bir adım

atmı% bulunmaktadır. Bahçede yapılan açık ortamlarda yapılan veya

kısmi kapama dedi$imiz %ekilde yapılan, su aktiviteleri, aydınlıkta bir

yere girmek, gün ı%ı$ında veya gökyüzünü seyrederek faydalanmak ter-

mal turizm için çok önemlilik arz etmektedir. Bu alanlar emsalin içinde

yer almamalı farklı bir kategoride de$erlendirilmelidir.

$brahim ÖNER

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı"ı Yatırım ve $#letmeler 

Genel Müdürlü"ü !ehir Plancısı 

— Kültür ve Turizm Bakanlı$ı Yatırım ve "%letmeler Genel Müdürlü$ü ola-

rak tam da bu sorunlara tekabül eden bir çözüm arayı%ımız bulunmak-

tadır. #öyle planlananlar yönetmeli$i kamu alanları ve otelleri umumi

bina %eklinde tanımına soktu$u için, biz otelleri dı%ında bırakmak istedik.

O yüzden de turizm tesislerini ayrı bir yönetmelik, ayrı bir düzenleme

hazırlı$ı yapmaktayız. Özellikle termal otellerde havuzların oldu$u me-

kânları, emsal dı%ında bırakmayı hede&iyoruz. Çünkü emsal zaten yatak

kapasitesine ancak yetebiliyor. Bir de bizim hani Turizm Bakanlı$ı olarak
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biliyorsunuz orman alanlarında ve hazine alanlarında yatırımlarımız ve

tahsislerimiz bulunmakta. Bu alanlarda emsaller de çok sınırlı örne#in,

orman alanlarında 0-30 emsal verebiliyoruz. Bunları birazcık bertaraf

edebilmek için bir yönetmelik hazırlı#ımız var. Umarım bu termal otel-

lerde bunlardan faydalanacaktır.

Mukaddes BOLAT 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve "#letmeler 

Genel Müdürlü!ü Jeoloji Mühendisi

— 2005 yılında aktif olarak çalı$maya ba$ladı#ımız bu ülkemizdeki Ter-

mal Turizm Master Planı hazırlık çalı$maları yapmaya ba$ladı#ımızda

henüz Jeotermal kaynaklar ile ilgili bir mevzuat yoktu. 3 yıllık, 5 yıllık

maksimum 10 yıllık sürelerle ciddi yatırımcılar, yatırım yapmak istemi-

yorlardı. Kanuna eklenen, geçici maddelerle o dönemde ya da kaplıcalar

yönetmeli#i, daha farklı süreçler i$liyordu. Yatırımcıya cazip gelmiyordu.

Ne oldu? 2007 yılında kanun ve yönetmelik yürürlü#e girdi. 2008 yılında

hakların intibakı açıldıktan sonra, 30 yıllık i$letme ruhsatı dönemi ba$-

ladı. O dönemden sonra bir atılım ba$layacaktır. Bakanlık olarak beklen-

timiz yüksek. !$te ilk etapta 17 ilde akabinde 11 ilde daha tüm etaplarda

planlama çalı$malarına devam ettik. Mekânsal planlar ile ilgili eksiklik-

lerimizi gidermeye çalı$tık. Birinci a$amada çevre düzeni planları ta-

mamlandı ve bu adımlar da tahsil sürecini ba$lattık ve tahsisler de i$te

sayın vekilimizin dün bahsetti#i gibi Bursa ilinde Mustafakemalpa$a il-

çesindeki Tümbüldek Termal Sahası da bunlardan bir tanesi. Mesela o

saha benim çok inandı#ım sahalardan bir tanesiydi. Bir ileri ya$ için ya

da bir %zik tedavi için ormanın içinde çok cazip bir alan fakat yatırımcının

ilgisini çekemedi.

Biz önce yatırımcının ilgisini neden çekemiyoruz, yatırım ortamı niye

cazip de#il? Bence bunun ara$tırılması gerekti#ini dü$ünüyorum. Sa#lık,

Çalı$ma ve Ticaret Bakanlıkları ile birlikte bir pilot alanda kar$ıla$aca#ı-

mız sorunları da a$arak hangi mevzuatta, neler de#i$iklik yapılmalı, nasıl
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bir cazibe ortamı sunulabilir ki biz yatırımcı ilgisini çekelim? Onların a$ıl-

masının çok daha önemli oldu%unu dü$ünüyorum.

Tahsis sürecinde ba$arılı olamayınca, termal, kı$, yayla turizmi gibi

turizm türlerinde ön izin döneminde ya da daha sonra yatırım a$ama-

sında önemli indirimler de yaptık. Hatta bunlar kalkınmada öncelikli iller

arasında ise yine ekstra %50 indirimler uyguladık. Bize ilanlara çıkıyor-

sunuz ama su ile ilgili bir garanti vermiyorsunuz denildi. Avrupa'ya göre

birinci sırada oldu%umuzun tartı$ılmaz oldu%unu dü$ünüyorum. Ama

biz bu suların ancak yüzde be$ini belki kullanabiliyoruz. Bu konuda ya-

$anılan sorunlar daha çok Afyonkarahisar Gazlıgöl ve Sandıklı Bölgesi

de bulunmaktadır. Çok tercih edilen bölgelerimizde de%i$ik nedenlerle

suların tüketiminde sorun ya$ıyoruz. Bunlar sürdürebilir kaynaklar ama

sonsuz kaynaklar de%il. Bazı alanlarda da bo$a akan Tümbüldek gibi kay-

naklarımız bulunmaktadır. Bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorunları ve

otellerinde bu kaynakları kullanırken, devlete yaptıkları ödemelerde de

zaten cazip olmayan $artlarda de%inmek istiyorum. "dare payı ile ilgili

ya$adıkları sorunlar var. Biz termal otellere te$vik olsun diye Jeotermal

su kullanım bedeline ekledik ama adaptasyonuna kanuna ya da mev-

zuata girerken bir eksiklik ya da yanlı$ anla$ılma oldu. 

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.
— Mukaddes Hanım 5686 Sayılı Kanun’un i$letmecilere yükledi%i yü-

kümlülüklerden bahsediyorsunuz sanıyorum onu daha sonra ayrı bir

konu ba$lı%ı altında tartı$aca%ız. Diyor ki %50 &yat indirim yaptık her $eyi

yaptık ama yine de yatırımcı talebi olu$madı. Acaba yatırımcılar para ka-

zanmak mı istemiyor? Sorun sanıyorum piyasa oyuncularının &kirlerini

alınırsa çok daha rantabl bir hale gelebilir diye de%erlendiriyorum. 
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Prof. Dr. Mustafa SOLAK 
Afyonkarahisar Sa!lık Bilimleri Üniversitesi 

Genetik Ana Bilim Dalı Ba"kanı

— Afyonkarahisar’da termal suların ve havuzları kullanılmasında, 5 kri-

tere dikkat etmek gerekiyor; re-enjeksiyon sistemi mutlaka olmalı, ha-

vuzlarda suyun de#i$iminin, düzenli kontrol edilmesi gerekiyor, arsenik

ve radon analizlerinin belli periyotlarda yapılması, sa#lık hizmeti su-

numu olması büyük önem arz etmektedir. Vücudumuz, metrekaresinde

saat ba$ına 30 mikrolitle su alıyor. Bu 1 üniteye kadar çıkıyor vücudun

yüzeyi ile ilgili her ya$ta insan geliyor. Termal turiste baktı#ımızda 2017

yılındaki resmi bilgiler termal turist sayısı 2,3 milyon, toplam turist sayısı

38 milyon, dolayısıyla her 15 turistten biri termal turist bunu bilinme-

sinde fayda var. Gelir bakımından da medikal turist ile normal turistin

ortasında. Normal turizmde ortalama ki$i ba$ı gelir, 5.600 dolar, medikal

turizmde 12 bin dolara kadar çıkmaktadır. Yakla$ık medikal turist 8 ile

12 turiste bedel. 

Termal turist, verece#iniz hizmet türüne göre bin – bin be$ yüz dolara

kadar gelir sa#lamaktadır. Normal turizm içinde termal otel geli$-konak-

lama bakımından ikinci sıradadır. Biz küresel Wellness Turizmini es geç-

tik. Dünyada, 2015 yılı 563 milyar dolar, 2020'deki beklenti 808 milyar

dolar. Ülke olarak Wellness Turizmi’nde 18. sıradayız. Termal Sa#lık Tu-

rizmi ile Termal Turizm çok farklı alanlar. 

Prof. Dr. #afak Sahir KARAMEHMETO$LU 
Emsey Hospital

— Termal Turizm ve termal turist kimdir? Bunu iyi ayırt etmemiz lazım.

Medikal turist, sa#lık hizmeti alan ki$ilerdir. 2018 için hede%erde tuttu-

ramadık. Neden? Hede&miz 2023’te 500 bin yatak, 15 milyon turist. Av-

rupa’nın birinci, dünyanın en önemli termal destinasyonu olmayı

hede%edik. Doluluk oranlarına baktı#ımızda ortalama yabancılarda 1.50

gece, yerli turistte 2-12 gecelemedir. !ller arasında heterojenite var, her
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ilin durumu farklı. Günübirlik hizmetlerde Denizli Türkiye'de 1. sırada,

konaklama bakımdan Afyonkarahisar. Bursa ilk üçte farklı nedenlerle

rahatlıkla 1. sırada olabilecek bir il konumundadır. Termal suyu verimli

kullanamıyoruz. Sa$lık hizmeti sunucularından adeta uzak duruyoruz.

Almanya'da 18 tane termal oteli mevcut. Gelen hizmeti verirken; bir tan-

siyonu var ölçmeye, %ekeri varsa dikkate almayı, kuru saunaya giriyor,

tansiyon yükseliyor. Du% almadan havuza giriyor, havuzu kirletiyor yine

tansiyonu yükseliyor. Çıkıyor maden suyu içiyor, maden suyu içeri$i

veya sodanın sodyum potasyum ne artırır? Tansiyonu artırır. Kuru sauna

artırıyor, limonlu çay veya su içme yerine soda içiyor.  Sadece binalara

takılmayalım.

Otellerimizi termal otel mi, Termal Sa$lık Turizmi oteli mi yapaca$ız?

Bunları planlamalıyız.  Termal Sa$lık Turizmi diyorsak kür merkezi yani

hekim kontrolünde bir tedavi birimize olması, engellilerin yeme$inden

tutun da konaklamasına, kalkmasına, her %eyine dikkat etmeniz gereken

bir yapılanmadan bahsetmek gerekiyor. Modi&kasyonlar zor ve çok pa-

halı.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.

— Avrupa’ya örnek olması açısından Fransa’nın Vichy kentine teknik ge-

ziye gittik. Termal havuzu merak ettim girmek istedim doktor raporu ol-

madan girmeme izin verilmedi. Ya kendi ülkende geçerli, onaylı doktor

raporu oradaki doktorlara muayene sonrası kaplıcaya girebilece$im söy-

lendi. 

"kinci önemli bir konu da içmece merkezleri. 2013 yılında Kiev ve

Lviv’e gittik. Onların içmeceleri var herkesin elinde bir bardak ak%am

saati geliyorlar dakikalarca su içiyorlar. Ben de bir cam %i%eye suyu aldım

getirdim. "çeri$ine baktırdı$ımızda neredeyse hiç mineral yok. Oysaki

termal su dedi$imiz zaman gram suda mineral 1 gramdan yüksek ol-

ması gerekiyor. Buradaki birimler var, getirdi$imiz suyun analizinde 0,71

gramın altında.
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Prof. Dr. Halil KOYUNCU
Acıbadem Sa!lık Grubu

— USHA#’ın kurulması çok sevindirici. Çünkü millet ve devleti ancak bu-

rası bulu$turabilir. Bir i$in ya da i$letmenin 6 aya%ı var. Tasarım ve bu

tasarımı uygulamaya geçirmek, yapım a$aması, üretim, yönetim, dene-

tim ve kazanım. !$letmenin ba$arılı olabilmesi için mekân, ekipman, &-

nansman, zaman yönetimi ve insan faktörleri çok önemli. Yani kaliteli

bu hizmeti sunumu yapacak insan kayna%ımız yoksa ba$arılı olamayız.

Uz. Dr. Ay"e TURAN
Türkiye Sa!lık Enstitüleri Ba"kanlı!ı Dı" #li"kiler Daire Ba"kanı

— Avrupa Birli%i'nin Sa%lık hukukunu 7/24 takip ediyorum. Avrupa Birli%i

pazarından turist getirmek istiyorsak bu kurallara uymak zorundayız. 

!kincisi, Avrupa Birli%i Rehabilitasyon Mükemmeliyet #artları çok

önemli. Avrupa Birli%i diyor ki mükemmeliyet merkezleri olarak rehabi-

litasyon hizmetleri kurulursa ben onlara gözü kapalı ihaleleri mi verip

hastalarımı gönderebilirim. Mükemmeliyet merkezi genelgemizi de yaz-

dım. !lgili akademisyenlere verildi. 20 senede hazırlanmı$ olan 40 say-

falık direkti&n 10 bin sayfa Yönetmelikleri bulunmaktadır. Avrupa

Birli%i'nin Sa%lık Turizmi mevzuatında Sa%lık Turizmi aracı kurumların uy-

maları zorunlu yönetmeli%in birebir tercümesi elimizde. Bu da Avrupa

Birli%i'nde hizmetler sektörü direkti'erine arenalarımız uymak zorunda-

dır. Medikal Turizm hizmetleri serbest dola$ımı kanununun içinde yer

alıyor. Mükemmeliyet merkezlerinde kritik noktası neye söz veriyorsa,

hepsini web sitesinde yayınlamak zorunda. E%er web sitesinde yayınla-

dı%ını gerçek hayatta uygulamadı%ı tespit edilirse çok yüksek tazminat

ödemek zorunda kalıyorlar. 

Oysa bizde durum çok farklı. Web sitesinde yazaca%ı co%ra& posta

adresinden, bilgi alınabilecek devlet otoritesinin adresini, $irketin kay-

dına kadar, satı$ noktası garantileri, basılı bro$ürlerin elden verilmesi,

aracı kurum detaylı tahmini &yat listeleri, verilen hizmetler tam olarak
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tanımlanması ve çıkabilecek sorunlara çözüm yolları web sitesinde ol-

malıdır. Hasta problem çıktı$ında nereye müracaat edecek, akreditas-

yon durumları, serti%kasyonları haftalık güncellenerek web sayfasında

olmalıdır. "nsan sa$lı$ı ile u$ra&ılıyorsa her zaman güncel ve taahhüt edi-

len kurallara uymak zorundayız. Wellness, Medical Tourism, Wordpress,

Wellness hangi hukukta nasıl yer alıyor. 

Örne$in Afyonkarahisar’da bisiklet, tur var bunların hepsini bir araya

getirip hap ürün olu&turmalıyız. Multidisipliner, transdisipliner, interdi-

sipliner ne demek kelime anlamlarını dahi bilmiyoruz. "n&allah devleti-

miz belli noktalarda belli konularda tematik haplar olu&turacaktır.

Örne$in ergonomiye uygun mobilya üreticileri bile bu sektörün geli&-

mesi için çok önemli.  Avrupa Birli$i Sa$lık Turizmi Hukuku’nun, kanun-

ları yönetmelikleri ve %zik tedavi rehabilitasyon mükemmeliyet

standartlarını da gösterebilirim. Avrupa Birli$i standartlarına alırken 

birebir tercüme edip, hepsini aynı &ekilde uygulamalıyız; bunlar asgari

standartlardır. 

Op. Dr. Mustafa ESG!N
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili

— De$erli arkada&lar iki gün süren bu toplantıdan çok yararlandı$ımı

ifade etmek istiyorum. Öncelikle eme$i geçen bütün arkada&larımıza,

konu&maları ile katkı ve destek veren tüm sektör temsilcilerine te&ekkür

ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sa$lık Turizmine en yakın ve

bu süreçten içerisinde olmu& Milletvekili olarak bu noktada bir sorum-

lulu$um oldu$unu dü&ünüyorum. Bu birliktelik içerisinde sürdürülmesi

gereken artık Türkiye için bir ülke politikası haline gelmi&, ama bugüne

kadar yapılan konu&malar ve çalı&maların ülke skorlarına yansıması ge-

rekti$i bir dönemde de omuzlarımda da bu sorumlulu$u hissetti$imi

söylemek istiyorum. USHA# Genel Müdürümüzün iyi niyetli ve aktif yak-

la&ımı beni çok mutlu etti. USHA#’ın görev tanımları içerisinde çok

önemli görevleri var. Ülkemizin gelece$i ve bu konuda atılacak adımlara
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ve bu sorumlulu#u birlikte ortaya kayaca#ımıza inancım tam. Hepimizin

bu anlamda yapması gereken $eyler var. Bu noktada ileti$ime açık du-

ru$u bize umut verdi#ini, sektörün içinden de gelen birisi olarak ifade

etmek durumundayım. Genel Müdürümüze ayrıca te$ekkür ediyorum.

Bakanlık yetkilisi arkada$larımla Ankara'da birlikte çalı$mayı irademi or-

taya koymak istiyorum. Bunun yanı sıra Sa#lık Turizmi dernek ba$kanları

ve yetkilerini TÜRSAB'ın Sa#lık Turizmi ile ilgilenen arkada$larımı ve siz-

leri Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde a#ırlamak isterim. Süreç-

ler içerisinde bir arkada$ınız olarak, bir partneriniz olarak beni

görmenizi istirham ederim.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO! 

Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba#kan V.
— 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Do#al Mineralli Sular Kanunu uy-

gulaması ile ilgili Termal Sa#lık Turizm’inde engel te$kil ediyor. Hala 20.

Yüzyıldan kalma metotlarla termal sular sterilize ediliyor. Dolayısıyla ste-

rilizasyon ve hijyen sistemleri elden geçirilmelidir. Avrupalıya hitap ede-

bilmemiz için ama bu kanun 5686 Sayılı Kanun’da ruhuyla lafzı birbiriyle

uyumsuz bir Kanun oldu#unu de#erlendirmekteyiz. Bu kanunun ruhu

termal tedavilerinin yaygınla$ması ve belli bir disiplin alınması ile ilgilidir.

Bu kanun kapsamında bir kurum kaplıca suyunu herhangi bir ünitesine

kullanıyorsa, i$letmenin brüt kazancı üzerinden, yüzde bir alınır diyor.

Yani i$letmenin brüt kazancı üzerinden yüzde bir rakamı çok büyük bir

miktar. Otel kaplıca suyunu kullanıyor diye örne#in dü#ün organizas-

yonu yaptı#ında organizasyon gelirinin yüzde birini kaplıca suyu kulla-

nımı için devlete vermek zorundadır. Kesinlikle de#i$mesi gerekmektedir.

9-10 yıl önce bu uygulama Bursa'da uygulamak istendi birçok kurum

ciddi cezalar aldı. Her ilde bu uygulama farklılıkları var. Hukuki alt yapı-

sını olu$turmak zorundayız. Toplam cironun de#il jeotermal kaynaktan

elde edilen brüt cironun yüzde biri olarak de#i$tirilmesi gerekiyor.
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Mukaddes BOLAT 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve "#letmeler 

Genel Müdürlü!ü Jeoloji Müh.

— 5686 sayılı Jeotermal Kanun’un hazırlık çalı$malarına katıldı%ım için o

dönemde bizim Turizm Bakanlı%ı olarak Turizm merkezlerinde yer alan

suların kullandırılmasına ili$kin bir yönetmenimiz vardı. Yalnız bu yönet-

melik hazırlanırken Enerji Bakanlı%ı tarafından hazırlandı%ı için MTA’nın

çalı$ma alanına giren konuların yansıtılması gibi düzenlenmi$ oldu. Bu

nedenle yönetmeli%i uygulayamadık. Jeotermal suların kullanımının tek

çatı altında toplanması gerekti%ini söylemi$tik fakat o dönem Sa%lık Ba-

kanlı%ı kaplıcalar yönetmeli%inin kaldırılmasını söyledi.  Ama 5686'nın

ruhunda da enerji üretimi var. 

"brahim ÖNER 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Yatırım ve "#letmeler 

Genel Müdürlü!ü, $ehir Plancısı 

— Standartlarımızda sıkıntı var. Belediye ruhsatlı tesisler var. Genelde

karma havuzları yok odalarda banyo uygulamaları var. Bunlar hiçbir $e-

kilde denetime girmiyor ve Sa%lık Bakanlı%ı'nın denetleme yetkisi bulun-

mamaktadır. Mevzuatta bunlarında düzenlenmesi gerekiyor. Hem

suyun do%ru kullanımı adına hem de standardize etmek için mutlak de-

%i$tirilmeli. Bu haklı rekabet ortamı da sa%layacaktır.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO$ 

Bursa Sa!lık Turizmi Derne!i Ba#kan V.

— Konu ba$lıklarımızdan bir tanesi de binaların &ziki yapısı. Avrupa'dan

örnekleri mevcut. Binanın yaz mevsimi için peyzaj planlaması yapılırken

kuzeye bakan tara'ara yürüyü$ parkurları, bahçeler dizayn ediliyor. Kı$

parkurları ise güneye bakan yönlerde ve kı$ın açan çiçekler donatılıyor. 

Termal kür merkezinin sadece &zik tedavi alanları de%il helyoterapi

alanları, talassoterapi alanlarının olu$turulması da gerekmektedir. Yine
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destekleyici bir unsur Türkiye'de olan ma#ara tedavisi göz ardı ediliyor.

Tüm bunlar Termal Sa#lık Turizmi’ni destekleyecek unsurlar olarak ör-

neklerde önümüze çıkıyor.

Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI 
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi

— Turizmin en temel unsurları; konaklama, yeme-içme, seyahat, ula$-

tırma olarak nitelendiriliyor. Konaklama ve yeme-içme bu i$in olmazsa

olmazı. Malum sa#lık hizmetlerinde bir i$in önemli parçası. %u anda ko-

nakladı#ımız otelin termal üniteleri kullanmamı$ olabiliriz ama konak-

lama yeme-içme hepimiz kullandık. Bu otelle ilgili yorum yaparken

muhtemel bu hizmetleri dikkate alarak yorum yapaca#ız.

Özellikle de gündeme getirmek istedi#im konu; meslek kanunu. Bir

hekim yanlı$ uygulama yaptı#ında o hastane kapatılmıyor fakat otel i$-

letmecili#inde yanlı$ kimlik beyanı yaptıysanız kapatma cezası alabilir-

siniz. Bu nedenle nitelikli insan kayna#ına ihtiyacımız var. Bunun için

meslek kanunu artık çıkarılması ve hizmet sektöründe çalı$anlar mut-

laka artık bu kanunlara yerle$tirilmesi gerekti#ini ben gündeme getir-

mek istiyorum.

Biolog Çi!dem ATALMI" 
Bursa #l Sa!lık Müdürlü!ü Sa!lık Turizmi #l Sorumlusu

— Termal Sa#lık Turizmi ile ilgili ülkemizde yapılması gereken en önemli

ba$lıklardan birisi de Termal Sa#lık Turizminde çalı$acak ara eleman e#i-

timleri ve istihdamı. Yani Termal Sa#lık Turizmi yapmak için hem medikal

altyapısı olan hem de kar$ılama, yönlendirme, spa personeli ve havuz

personeli gibi birçok meslek tanımı yapılmalıdır. Ara eleman personel-

lerinin bir an önce serti&kalı e#itimler, lisans, ön lisans düzeyinde veya

turizm meslek liseleri seviyesinde yeti$tirmeliyiz. Bran$la$arak ara ele-

man kayna#ına çok ihtiyacımız var. Yatırımlar planlanırken insan kayna-

#ını da e$ zamanlı planlamı$ olmamız gerekiyor.
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Di$er bir konu Termal Sa$lık Turizmi yapacak tesislerin akreditasyonu.

Akreditasyon kriterlerini olu%turup bu tesisleri belgelemeliyiz. Böylece

kaliteli, standardize ve kontrollü hizmet sunumu yapmı% olaca$ız.

Prof. Dr. Beykan Ç!ZEL 
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

— Bir önerim var; Turizm Fakültesi dekanları bir araya gelip, bir çekirdek

e$itim programı belirleyip, hepsini ülke genelinde bir asgari standarda

ula%masını sa$layabiliriz. Sa$lık hizmetinin 18 bran%ında bunu ba%ardık.

Prof. Dr. Halil KOYUNCU 
Acıbadem Sa"lık Grubu

— 2014 yılında TÜRSAB ile "stanbul Üniversitesi arasında bir Sa$lık Tu-

rizmi Protokolü hazırlandı. Kısa, orta, uzun vade hede&eri koyuldu. Sa$-

lık Turizmi yapanların sa$lık hizmet sunumunun süreçlerine hâkim

olması gerekiyor. Kullanılacak terimlerin, tanımların o ki%iler tarafından

bilinmesi çok önemli. Yabancı dil sorununu çözmeliyiz. Her kültürden

gelecek olan hastalar ile do$ru ve etkin ileti%im kurmak bu i%in en

önemli parçalarından biri. Turizm fakültelerinde alt bölüm olarak, Sa$lık

Turizmi bölümü kurmak çok de$er katacaktır eminim.

Moderatör: Uz. Dr. Metin YURDAKO# 
Bursa Sa"lık Turizmi Derne"i Ba$kan V.

— Çalı%tayımız süresinde jeotermal kaynaklarımızın çok zengin oldu$u

fakat kullanımının çok kısıtlı oldu$u dile getirildi. Ben bu kısıtlılı$ın en

önemli engellerinden birisinin de hekim raporuyla termal tesislere gidip,

oralardan istifade eden hasta sayısının çok dü%ük oldu$unu biliyoruz.

Bu sayılar Almanya'da 15 milyonun üzerinde oldu$u halde, Türkiye'de

maalesef yüzbinlerin altında. Bunu nedeni kaplıca kürü almak için dok-

tor raporu alıyorsunuz, bir sürü u$ra%ıyorsunuz, devletin ödedi$i ücret

4 Lira. Termal havuzun hijyenini sa$layacaksınız, litre ba%ı kullanım be-
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deli ödeyeceksiniz, sa#lık personeli ve di#er personeller istihdam ede-

ceksiniz, elektrik, su, kira gibi birçok gideri göze alacaksınız devlet size 4

Lira ödeme yapacak. Bu durumun sürdürülebilirli#i bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Termal Sa#lık Turizminde ba$arılı olabilmesi için sosyal gü-

venlik kurumunun kendi vatanda$larına, bu hakkı kullanılabilecek seviye

getirmesi gerekmektedir. 

USHA%’ın önderli#inde yurtdı$ında etkin tanıtımlar yapmalıyız. Sayın

katılımcılar, adamlar uça#ı var atlayıp gidiyorlar, para onlardan kazanı-

lıyor, katma de#eri yüksek insanlar onlar, biz onlardan daha iyi olmalıyız.

Daha iyi olmamak için hiçbir sebep yok. Daha iyi olmak için gerçekten

çok sebep var. O zaman göreceksiniz, oradan bize ciddi bir akı$ olacak-

tır. Bu konuda da USHA% olarak; öncelikle e#itim, ikincisi mantalite çok

do#ru asgari tespit edelim ki merdiven altına kaçmasın, onlarda yasal

zemine çekilmi$ olsun. !yiyi ödüllendirmek bu mantalitelerle ve dünya-

daki örnekleri inceleyip daha iyisini yapabilmek gayreti içinde olursak,

ba$arımızın olmama ihtimali oldu#unu dü$ünmüyorum saygılar sunu-

yorum.
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Çalı!tay Sonuç Ba!lıkları 
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1. T.C. Sa!lık Bakanlı!ı tarafından 13 Temmuz 2017 tarih ve

30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü!e giren

“Uluslararası Sa!lık Turizmi ve Turistin Sa!lı!ı Hakkındaki  Yönet-

melik” kapsamında;

1.1. Yönetmeli#in saha uygulamalarına cevap vermedi#i ve yetki bel-

gesi kriterlerinin daraltılması gerekti#i. Yönetmeli#in revizyonu veya ye-

niden yazılması

1.2. Aracı Kurulu$ Yetki Belgesi kriterlerinde 4 tane yabancı dil bilen

personel istihdamı

1.3. Gelebilecek ça#rılara cevap vermek amacıyla 7/24 hizmet verecek

alt yapıya sahip olunması, hususlarının seyahat acentaları açısından sı-

kıntılı oldu#u

Çalı"tay Sonuç Ba"lıkları 

4. Bölüm
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1.4. Aracı Kurulu$ Yetki Belgesi’nin sadece A Grubu Seyahat acentala-

rına verilmesi 

1.5. Sa%lık Turizmi #irketi: Bünyesinde sa%lık yöneticisinin de çalı$tırıl-

dı%ı, hastanın pre-op post-op bakımları dahil tüm tedavi süreçlerini yö-

neten $irketlerdir. Seyahat acentası ve sa%lık hizmeti sunucular ile

partnerlik yapma zorunlulukları vardır. Acentalar akredite olarak isterse

Sa%lık Turizmi $irketine dönü$ebilmelidir. A sınıfı seyahat acentaları ile

partnerlik yapma $artı getirilerek aracı kurulu$ yetkisinin “Sa%lık Turizmi

#irketlerine” de verilmesi sektörün ivme kazanması açısından önemli-

dir.

1.6. Sa%lık Turizmi potansiyelinin tanıtımı, pazarlanması ve bu kaynak-

lara ula$ımın sa%lanmasında gerekli donanım ve tecrübeye sahip seya-

hat acentalarının USHA# la birlikte daha aktif rol almasını sa%layacak

düzenlemelerin yapılması

1.7. Asistan Kurulu$ların yönetmelikte tanımlanması ve yetkilendiril-

mesi

1.8. Yönetmelikte termal sa%lık turizmi, engelli-bakım turizmine hiç yer

verilmemesi

1.9. Sa%lık Turizmi yapan sa%lık tesislerinde ihtiyaç duyulan hekim is-

tihdamının kadro sınırlaması nedeni ile yapılamaması

1.9.1. Turistin sa%lı%ı kapsamındaki problemler ve ödemesi yapılmayan

faturalar
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2. USHA! Yapılanması:

2.1. UHSA!’ın saha ile e$güdümlü çalı$malar yapması

2.2. Sahada ya$anan problemlerin çözümü için ortak projeler üretil-

mesi

2.3. USHA! yapılanmasında “Danı$ma Kurulu”nun olu$turulması ve

bu kurulda turizm profesyonellerinin de bulunmasına özen gösterimesi

2.4. Sa%lık alanında yapılmı$ ikili anla$maların sınırlayıcı olması

2.5. Hedef ülkelerin sa%lık sistemlerinin analizi ve o ülkelerdeki sa%lık

hizmeti ihtiyaçlara göre strateji belirlenmesi

2.6. Sa%lık Turizmi’nin tüm bran$larında etkin tanıtım ve pazarlama

için öncelikle ürün olu$turulması

3. Termal Sa"lık Turizmi Ba#lıkları

3.1. Yapısal Sorunlar:

3.1.1. Çevre ve !ehircilik Bakanlı%ı 14 Haziran 2014 Tarih ve 29030 Sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü%e giren “Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmeli%i” ndeki eksiklikler. 

3.1.2. Emsal tanımlar ile ilgili sıkıntılar: Termal konaklama tesislerindeki
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havuz ve ıslak alanların emsal de$erler dı%ında sayılmalı. Emsal de$erler

dı%ında de$erlendirilen havuz, spa ve ıslak alanlar kapalı alan avantajı

sa$layaca$ı için yatırımcı için de cazip fırsat olu%turacaktır.

3.2. Mevzuat Sorunları: 

3.2.1. 13 Haziran 2007 Tarih ve 26551 Sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlü$e giren “Jeotermal Kaynaklar ve Do$al Mineralli Sular Ka-

nunu”: Su kullanım bedeli toplam cirodan de$il sadece termal kullanım

tahsilinden elde edilen gelir üzerinden alınmalı.

3.2.2. Termal konaklama tesisleri tarafından jeotermal su kullanım 

bedelleri asgariye indirilmek istenildi$inden havuzlardaki su de$i%iminin

yeterli yapılamaması ve ortaya çıkan hijyen sorunları

3.2.3. Her ilde farklı jeotermal su kullanım bedellerinin alınması nede-

niyle e%it rekabet ortamının sa$lanamaması.

3.2.4. Termal konaklama tesislerinde kullanılan jeotermal su denetimin-

deki eksiklikler.

3.2.5. Jeotermal su kullanım standartlarının olu%turulması.

3.2.6. Termal Kür ve Rehabilitasyon Yönetmeli$i eksikli$i

3.2.7. Kaplıca tedavilerine SGK tarafından yapılan çok dü%ük ödemeler,

bu konudaki yatırımlarını sürdürülemez kılıyor. (Bir ki%i bir kullanım be-

deli 4 TL)



ÇALI!TAY SONUÇ BA!LIKLARI

107TÜRK"YE SEYAHAT ACENTALARI B"RL"#"

3.3 Ürün Olu$turma:

3.3.1. Termal kür rehabilitasyon, Spa&Wellness, medikal masaj vb. ürün

tanımlarının olu$turulup standardize edilmesi.

3.3.2. Termal kürleri destekleyici sa%lık personeli kontrolünde faaliyet

gösteren "çmece Merkezleri’nin olmayı$ı

3.4. Nitelikli "nsan Kayna%ı:

3.4.1. Termal Sa%lık Turizmi uygulamalarının tüm süreçlerinde çalı$acak

ara eleman eksikli%i için e%itimler gerekli.

3.4.2. Yeni meslek gruplarının tanımlarının yapılması ve en az lise, ön li-

sans seviyesinde e%itim standartlarının olu$turularak e%itimlerin veril-

meye ba$lanması.

3.5. "$letme Sorunları:

3.5.1. Re-enjeksiyon sisteminin kurulmaması

3.5.2. Arsenik ve Radon takibinin yapılmaması

3.5.3. Havuzlarda uygulama kurallarının olmayı$ı

3.5.4. Sa%lık Hizmeti sunucusunun olmayı$ı ve rehabilitasyon yapılama-

ması

3.5.5. Regülasyon Uygulaması
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Kanun ve Yönetmelikler

• 30123 Sayılı Sa!lık Turizmi Yönetmeli!i 

— Uluslararası Sa!lık Turizmi Sa!lık Tesisi 

Yetkinlik Kriterleri 

— Uluslararası Sa!lık Turizmi Aracı Kurulu"u

Yetkinlik Kriterleri 

— Kamu Sa!lık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

• 30498 Sayılı Uluslararası Sa!lık Hizmetleri

• Jeotermal Kaynaklar ve Do!al Mineralli 

Sular Kanunu

5. BÖLÜM
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B!R!NC! BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  —  (1) Bu Yönetmeli#in amacı, uluslararası sa#lık turizmi ve

turistin sa#lı#ı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sa#lık hizmet-

lerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası

sa#lık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sa#lık kurulu$ları ile aracı

kurulu$ların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ili$kin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  —  (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sa#lık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili müte-

kabiliyet anla$maları kapsamına girmeyen, ancak; yurtdı$ından sa#lık

Uluslararası Sa!lık Turizmi 

ve Turistin Sa!lı!ı Hakkında 

Yönetmelik 

YÖNETMEL!K Sa#lık Bakanlı#ı’ndan:

13 Temmuz 2017 Per$embe / Resmî Gazete  — Sayı: 30123
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hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bu-

lundu$u sırada sa$lık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan ki%iler ve bu ki%ilere

sa$lık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel sa$lık kurum ve kurulu%-

ları ile aracı kurulu%ları kapsar.

(2) A%a$ıdaki durumlar bu yönetmelik kapsamında yer almaz:

a) Sava%, afet, açlık ve benzeri ola$anüstü durumlarda, Bakanlar Ku-

rulunca, Ba%bakanlık veya ilgili Bakanlı$ın talimatıyla belirlenen ülkeler-

den, Türkiye’de bulundukları sürede sa$lık hizmeti alan veya bu

ülkelerden sivil toplum kurulu%ları tarafından tedavi amacıyla getirilerek

tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar.

b) Bakanlı$ımız veya Türk "%birli$i ve Koordinasyon Ajansı (T"KA) veya

Ba%bakanlık Yurtdı%ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba%kanlı$ı tarafından

uygun görülen sivil toplum kurulu%ları tarafından Balkanlardan ve Türk

Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar.

c) Türk "%birli$i ve Koordinasyon Ajansı Ba%kanlı$ı (T"KA) tarafından

getirilen hastalar.

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamı% oldu$u uluslararası anla%ma

uyarınca Sosyal Güvenlik Sözle%meleri kapsamında sa$lık yardımı alma

hakkı olan ülke vatanda%ları ile Türkiye Cumhuriyeti vatanda%larını ve

ülkemize sa$lık alanında milletlerarası ikili i%birli$i anla%ması kapsa-

mında tedavi için gelenler.

d) Ülkemize e$itim, ö$retim, kurs için gelen ki%iler ve bunların e$itim-

leri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları.

e) Geçici korunanlar, mülteciler, sı$ınma ba%vurusu sahibi ve iltica

ba%vurusu sahibi statüsünde olanlar, sı$ınmacılar, vatansızlar, insan 

ticareti ma$durları.

f) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatanda%lı$ı Kanununun 

28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunanlar.

g) Türk soylu oldu$una dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar.

!) Adli vaka kapsamında kolluk kuvvetlerince getirilerek acil sa$lık

hizmeti alan yabancılar.
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(3) !kinci fıkrada yer alan ki#iler, kendi iste$i ile uluslararası sa$lık turizmi

kapsamında ücret ödemeyi taahhüt etmesi durumunda bu Yönetmelik

kapsamında uluslararası sa$lık turizmi hizmeti alabilir.

Dayanak

MADDE 3  —  (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sa$lık

Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Ek 11

inci maddesine, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sa$lık Bakanlı$ı ve Ba$lı

Kurulu#larının Te#kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

namenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine ve 40

ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmı#tır.

Tanımlar

MADDE 4  —  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sa$lık Bakanlı$ını,

b) Genel Müdürlük: Sa$lık Hizmetleri Genel Müdürlü$ünü,

c) Müdürlük: !l /!lçe Sa$lık Müdürlüklerini,

ç) SATURK: 2015/3 sayılı Ba#bakanlık Genelgesi ile olu#turulan Sa$lık

Turizmi Koordinasyon Kurulunu,

d) Uluslararası sa$lık turizmi: Sa$lık amaçlı yurtdı#ından ülkemize ge-

çici bir süreli$ine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatanda#ı olmayan veya

Türkiye Cumhuriyeti vatanda#ı olmakla birlikte yurtdı#ında ikamet eden

gerçek ki#ilerin aldıkları her türlü sa$lık hizmeti ile bunlarla ilgili destek

hizmetlerini,

e) Turistin sa$lı$ı: Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak

bulunan yabancıların, ülkemizde bulundukları sırada ani geli#en hasta-

lıklarda ve acil durumlarda sa$lık hizmeti almasını,

f) Uluslararası sa$lık turisti: Uluslararası sa$lık turizmi ve turistin sa$-

lı$ı kapsamında sa$lık hizmeti alan hastayı,

g) Uluslararası sa$lık turizmi aracı kurulu#u: Bakanlıkça, uluslararası

sa$lık turisti ile beraberindeki refakatçi ve di$er yakınlarına konaklama,
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ula$ım ve transfer hizmetlerinin sa%lanması faaliyetlerini yürütmek

üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları

ve Seyahat Acentaları Birli%i Kanunu uyarınca i$letme belgesi alan A

grubu seyahat acentalarını,

!) Uluslararası sa%lık turizmi sa%lık tesisi: Sa%lık tesisi ruhsatına sahip

olan ve Bakanlıkça uluslararası sa%lık turizmi yetki belgesi verilen kamu,

üniversite ve özel sa%lık kurum ve kurulu$unu,

h) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatanda$lık ba%ı bulun-

mayan ki$iyi,

ı) Yetki belgesi: Uluslararası sa%lık turizmi yetki belgesini, ifade eder.

"K"NC" BÖLÜM
Uluslararası Sa!lık Turizmi

Genel esaslar

MADDE 5  —  (1) Uluslararası sa%lık turizmi kapsamında faaliyette bu-

lunabilmek için; sa%lık tesisinin ve aracı kurulu$un uluslararası sa%lık tu-

rizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların

uluslararası sa%lık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.

(2) Uluslararası sa%lık turizmi sa%lık tesisinde bu Yönetmelikteki kri-

terlere uygun olarak te$his, tedavi ve rehabilite edici sa%lık hizmetleri ile

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sunulabilir.

(3) Uluslararası sa%lık turizmi sa%lık tesisi, kendisine do%rudan ba$-

vuran uluslararası sa%lık turistini kabul edebilir. Ancak aracı kurulu$ 

faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça yetki verilen uluslar-

arası sa%lık turizmi aracı kurulu$u ile protokol yapılması zorunludur. 

"mzalanan protokolün bir örne%i Müdürlük aracılı%ıyla Genel Müdürlü%e
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gönderilir.

(4) Uluslararası sa#lık turistinin yatı$ından taburcu edilinceye kadar

sa#lık tesisinde alaca#ı sa#lık hizmetinin yanında ihtiyaç duyaca#ı di#er

hizmetleri sunmak da uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisinin sorum-

lulu#undadır. Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası sa#lık turizmi

aracı kurulu$u ile sözle$me yapabilece#i gibi di#er kurum ve kurulu$larla

da sözle$me yapabilir.

(5) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisi tarafından, bu Yönetmelik

kapsamında sa#lık hizmeti verilen ki$ilerin Bakanlıkça olu$turulan web

tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur.

(6) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisi tarafından kayıt altına 

alınan ki$isel sa#lık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ki$isel Veri-

lerin Korunması Kanununa uygun bir $ekilde i$lenir ve Bakanlıkça belir-

lenen usul ve esaslara uygun bir $ekilde merkezi sa#lık veri sistemine

aktarılır.

(7) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisi ve uluslararası sa#lık tu-

rizmi aracı kurulu$u, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri göndermekle

yükümlüdür.

Uluslararası sa!lık turizmi birimi

MADDE 6  —  (1) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisinde, uluslararası

sa#lık turistinin kabul, kayıt, te$his, tedavi, faturalandırma, taburculuk,

tercümanlık ve aracı kurulu$larla ilgili i$ ve i$lemlerin koordinasyonu ile

görevli uluslararası sa#lık turizmi birimi olu$turulur.

(2) Uluslararası sa#lık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip ulus-

lararası sa#lık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve Müdür-

lü#e bildirilir. Uluslararası sa#lık turisti potansiyeline göre, uluslararası

sa#lık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sa#lık meslek men-

subu görevlendirilebilir. Uluslararası sa#lık turizmi sorumlusu ve 

uluslararası sa#lık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendi-

rileceklerin a$a#ıdaki nitelikleri ta$ıması $arttır:
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a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.

b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterlilikte yabancı dil

bilgisine sahip olmak.

c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sa$lık kurulu%larında olmak

üzere, en az be% yıl meslek icrası yaptı$ını gösteren belge veya belgelere

sahip olmak.

(3) Uluslararası sa$lık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil

bilen en az 2 personel istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin "ngilizce ol-

ması zorunludur.

(4) Yabancı dil yeterlili$i için a%a$ıdaki belgelerden en az birine sahip

olmak gerekir.

a) "ngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sa$lık turisti dilinden

Yüksekö$retim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya

Ölçme, Seçme ve Yerle%tirme Merkezi Ba%kanlı$ı tarafından yapılan Ya-

bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmı% be%

puan almı% olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen

uluslararası geçerlili$i bulunan bir belgeye sahip olmak.

b) "ngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sa$lık turistinin di-

linden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir bel-

geye sahip olmak.

c) Çifte vatanda%lık kimli$i olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Port-

folyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.

ç) Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun

oldu$una dair belgeye sahip olmak.

(5) Uluslararası sa$lık turizmi biriminde, turistin sa$lı$ı kapsamında

bulunan ki%iler ile milletlerarası sosyal güvenlik sözle%mesi ve sa$lık ala-

nında milletlerarası ikili i%birli$i anla%maları gere$i sa$lık hizmeti almak

için ülkemize gelen ki%ilere, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri de su-

nulur.



KANUN VE YÖNETMEL!KLER

117TÜRK!YE SEYAHAT ACENTALARI B!RL!"!

Yetkinlik kriterleri

MADDE 7  —  (1) Uluslararası sa#lık turizmi alanında Bakanlıkça Ulus-

lararası Sa#lık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için:

a) Sa#lık tesisinin, EK-1’de yer alan Uluslararası Sa#lık Turizmi Sa#lık Te-

sisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri ta$ıması zorunludur.

b) Aracı kurulu$un, EK-2’de yer alan Uluslararası Sa#lık Turizmi Aracı Ku-

rulu$u Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri ta$ıması zorunludur.

Yetki belgesi

MADDE 8  —  (1) Yetki belgesi alabilmek için, sa#lık tesisi/aracı kurulu$

tarafından, hizmet verdi#i faaliyet alanıyla ilgili EK-3’te yer alan yetki bel-

gesi ba$vuru formu doldurulur, aynı ekte belirtilen ba$vuru evrakları

forma eklenir ve bunlarla Müdürlü#e ba$vuru yapılır.

(2) Müdürlük tarafından, bu Yönetmeli#in ekindeki yetkinlik kriterle-

rini ta$ıyıp ta$ımadı#ı dosya üzerinde incelenir. !nceleme sonucunda

ba$vuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk tespit edilmesi

hâlinde,  yedi i$ günü içerisinde sa#lık tesisine/aracı kurulu$a bildirilir.

(3) Ba$vuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk bulun-

madı#ı anla$ılan sa#lık tesisi/aracı kurulu$, Müdürlükçe olu$turulan in-

celeme ekibi tarafından yerinde incelenir. Yerinde inceleme neticesinde

yetkinlik kriterleri bakımından uygunlu#una karar verilen ba$vurular

onbe$ i$ günü içerisinde Bakanlı#a gönderilir. Bakanlıkça da uygun gö-

rülmesi halinde, sa#lık tesisine EK-4/A’da yer alan ve aracı kurulu$a 

EK-4/B’de yer alan Uluslararası Sa#lık Turizmi Yetki Belgesi düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Turistin Sa!lı!ı

Turistin sa!lı!ı kapsamındaki hizmetler

MADDE 9  —  (1) Ülkemizde toplantı, kongre, ticari veya turizm amaçlı

süreli olarak kalan yabancılar, ülkemizde bulundukları sırada geli$en

hastalıklarında ve acil durumlarında kamu, üniversite veya özel sa%lık

kurulu$larında sunulan sa%lık hizmetlerinden yararlanabilir.

(2) Acil sa%lık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti kar$ılı%ı sunulur.

Ancak, yurtdı$ında ya$ayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan Türkiye

Cumhuriyeti vatanda$larına 112 acil sa%lık hizmetleri ücretsiz sunulur.

Kamu tarafından verilen ambulans hizmeti ile acil hasta naklinden elde

edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine

yatırılır.

(3) Acil sa%lık hizmeti almak için sa%lık tesisine ba$vuru yapan ya-

bancı hastaların kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-

$artsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Hizmet bedelinin

tahsiliyle ilgili i$lemler, acil müdahale ve bakım sa%landıktan sonra ya-

pılır.

(4) Tra&k kazaları sonucunda verilecek sa%lık hizmetlerinin bedeli,

Türk vatanda$ları ve yabancı uyruklu ki$ilerin uyru%una ve sosyal güven-

cesinin olup olmadı%ına bakılmaksızın ilgili kanun gere%i Sosyal Güvenlik

Kurumundan tahsil edilir. Tra&k kazalarında, ki$inin bizzat kendisinden

tedavi bedeli talep edilemez. Ancak tra&k kazası nedeniyle acil sa%lık hiz-

meti alan ki$inin, iste%e ba%lı ilave seyahat sigortası var ise bu sigortaya

fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme tahsil edilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiyatlandırma ve Fatura !"lemleri ile 
Bilgilendirme ve Tanıtım

Fiyatlandırma

MADDE 10  —  (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulacak uluslararası

sa#lık turizmi kapsamında verilen sa#lık hizmetinin bedeli, SATURK’un

görü$ü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(2) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisleri, Bakanlıkça belirlenen

sa#lık turizmi %yat tarifesinde belirlenen usul ve esaslara uymakla yü-

kümlüdür.

Fatura düzenlenmesi ve verilecek belgeler

MADDE 11  —  (1) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisleri tarafından,

sa#lık turizmi kapsamında hizmet alanlar için ilgili mevzuatına göre satı$

%$i veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satı$ %$i veya fatura ekinde

hastaya sunulan sa#lık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim %yatlarını

gösteren belge düzenlenir. Ayrıca, hizmet alan ki$iler tarafından istenil-

di#inde, a$a#ıda belirtilen belgelerin de ücretsiz olarak verilmesi zorun-

ludur:

a) Uluslararası sa#lık turizmi tesisi tarafından;

1) Uluslararası sa#lık turizmi sa#lık tesisinde kullanılıp bedeli hasta-

dan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste.

2) Adlî vakalara ili$kin olanların asılları verilmemek kaydıyla, sa#lık te-

sisinde veya dı$arıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen labora-

tuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen %lmleri.

3) Dı$arıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri.

b) Uluslararası sa#lık turizmi aracı kurulu$u tarafından;

1) Uluslararası sa#lık turisti ile beraberindeki refakatçi ve di#er yakın-

larına sunulan konaklama, ula$ım ve transfer, tercümanlık ve danı$man-

lık gibi hizmetler için talep edilen ücretlerin ayrıntılı dökümü.
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Bilgilendirme ve tanıtım

MADDE 12 —  (1) Uluslararası sa$lık turizmi ile ilgili olarak bu Yönetme-

lik çerçevesinde yetki verilmemi% sa$lık tesisi ve aracı kurulu%lar tarafın-

dan bilgilendirme ve tanıtım yapılamaz.

(2) Uluslararası sa$lık turizmi kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin

a%a$ıda belirtildi$i %ekilde yürütülmesi zorunludur:

a) Türkiye sınırları içerisinde talep olu%turacak %ekilde ve Türkçe di-

linde tanıtım yapılamaz. Tanıtımlar, tanıtım yapılacak ülkelerin dilleri

ve/veya "ngilizce dilinde yapılabilir.

b) Uluslararası sa$lık turizmi sa$lık tesisi ile uluslararası sa$lık turizmi

aracı kurulu%ları tarafından internet sitelerinde, sa$lık turizmi kapsa-

mında sunulacak hizmetlere ili%kin bilgiler ve detaylı ula%ım bilgileri son

güncelleme tarihi belirtilerek yayınlanır.

c) Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, sa$lık tesisinin ruhsat ve faaliyet

izin belgesinde kayıtlı olmayan sa$lık hizmetleri hakkında bilgilere, mes-

leki ve etik kurallara aykırı, yanlı%, yanıltıcı ve yurtiçindeki vatanda%lar

için talep olu%turmaya yönelik bilgilere yer verilemez.

ç) "nternet sitesi ile di$er tanıtım araç ve gereçlerinde sa$lık ile ilgili

bilgilendirmeler, alanında bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sa$lık

meslek mensupları tarafından yapılır.

d) Tanıtımlarda; tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahre-

miyeti gözetilmek, hasta haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta

onamının alındı$ını belgelendirmek kaydıyla yer verilebilir.

e) Yürürlükteki mevzuata göre ülkemizde uygulanması yasaklanmı%

veya uygulanmasına izin verilmemi% olan tıbbi i%lem ve uygulamalara

tanıtımlarda yer verilemez.
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BE#!NC! BÖLÜM

Çe!itli ve Son Hükümler

E"itim

MADDE 13  —  (1) Uluslararası sa$lık turizmi alanında gerçekle%tirilecek

serti&kasyon ve meslek edindirme e$itimleri Bakanlık ve Yüksekö$retim

Kurulu ile yapılan i%birli$i çerçevesinde yürütülür.

Denetim

MADDE 14  —  (1) Uluslararası sa$lık turizmi sa$lık tesisi ile uluslararası

sa$lık turizmi aracı kurulu%u, %ikâyet veya soru%turma hariç olmak

üzere, bu Yönetmeli$e uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından,

yılda en az bir defa denetlenir. Denetimlerde bu Yönetmeli$in genel hü-

kümlerinin yanında, Yönetmelik ekinde yer alan yetkinlik kriterleri ve

müeyyide formu kullanılır.

(2) Uluslararası sa$lık turizmi ve turistin sa$lı$ı uygulaması sırasında

olu%abilecek anla%mazlıklar ile ilgili %ikâyetlerin de$erlendirilmesi için

gerekli kayıt ve bildirim sistemi Bakanlık tarafından kurulur. #ikâyet

usulü ile ilgili olarak yabancılar, uluslararası sa$lık turizmi sa$lık tesisi

tarafından sa$lık hizmet sunumu öncesinde bilgilendirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymadı$ı için sa$lık tu-

rizmi faaliyeti durdurulan sa$lık tesisi ve aracı kurulu%u, Bakanlıkça Eko-

nomi Bakanlı$ına bildirilir.

Müeyyideler

MADDE 15  —  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymayan-

lar hakkında, EK-5’ te ve EK-6’ da yer alan idarî müeyyideler ile ilgili di$er

mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut uluslararası sa"lık turizmi faaliyeti yürütenlerin durumu

GEÇ#C# MADDE 1  —  (1) Bu Yönetmeli$in yürürlü$e girdi$i tarihten önce
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uluslararası sa$lık turizmi faaliyeti yürüten sa$lık tesisi ve aracı kurulu%-

lar, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde bu Yönetmelikteki yet-

kinlik kriterlerine uygunluk sa$layarak Bakanlıktan yetki belgesi almak

zorundadır. Sürenin sonunda Uluslararası Sa$lık Turizmi Yetki Belgesi

almamı% olanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

Yürürlük

MADDE 16  —  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü$e girer.

Yürütme

MADDE 17  —  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sa$lık Bakanı yürütür.







KANUN VE YÖNETMEL!KLER

125TÜRK!YE SEYAHAT ACENTALARI B!RL!"!

1. Sa#lık tesisi, ba$vuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sa#-

lıkta kalite standartları de#erlendirmesinden asgari 85 puan almı$ ol-

malıdır.

(Sa#lıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamı$ olan

sa#lık kurulu$ları bu kriterden muaftır. Bu sa#lık kurulu$ları, ilgili stan-

dart seti ve rehberlerin yayımlandı#ı tarihten itibaren altı (6) ay içeri-

sinde bu kriteri sa#lamak zorundadır.)

2. Bu Yönetmeli#in 6 ıncı maddesindeki $artları haiz uluslararası sa#lık

turizmi birimi olu$turulmu$ olmalıdır. 

3. Sa#lık tesisinin, uluslararası sa#lık turistinin, tedavi görece#i dokto-

run / doktorların mesleki geçmi$i / geçmi$leri hakkında sa#lık tesisinin

internet sitesinden bilgi alabilece#i bir alt yapıya sahip olması gerekir. 

4. Sa#lık tesisi, uluslararası sa#lık turistinin sa#lık tesisine gelmeden

önce, tedavi görece#i doktordan / doktorlardan hastalı#ıyla ilgili geni$

bilgi alabilece#i ve tedavi planını ö#renebilece#i bir ileti$im ve bilgi ak-

tarım sistemine sahip olmalıdır. 

5. Uluslararası sa#lık turistinin ödemelerini sa#lık tesisine ula$madan

önce depozito olarak hastanenin hesabına yatırabilece#i bir alt yapı ol-

malıdır. 

6. Sa#lık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sa#lık turizmi

EK — 1

Uluslararası Sa!lık Turizmi 
Sa!lık Tesisi Yetkinlik Kriterleri  
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ve turistin sa$lı$ı kapsamında sunulacak sa$lık hizmetleri kapsamında

yapılacak tüm i%lemleri yabancı hasta modülü üzerinden yapmaları için

gerekli alt yapı olmalıdır. 

7. Sa$lık tesisi, ba%vuru ile birlikte a%a$ıdaki hususları yerine getirece-

$ini yazılı olarak taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip geti-

rilmedi$i, yapılacak olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır. 

a. Uluslararası sa$lık turizmi ve turistin sa$lı$ı kapsamında sunulacak

sa$lık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilen-

dirmede bulunacak ve uluslararası sa$lık turistinin dilinde olu%turulan

onam formu uluslararası sa$lık turisti ve sa$lık hizmetini sunan doktor

tarafından imzalanacaktır.

b. Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalı$ın te%hisi, seyri,

yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ili%kin bilgiler, te-

davi sonrası hastaya sa$lık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edil-

dikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi dilinde

hazırlanarak hastaya imza kar%ılı$ında teslim edilecektir. 
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1. 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-

taları Birli#i Kanunu uyarınca alınmı$ A Grubu seyahat acentası i$letme

belgesi sahibi olmak. 

2. Uluslararası sa#lık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sa#lık tesisi

ile protokol imzaladı#ını belgelemek. Bu protokol, aracı kurulu$un ulus-

lararası sa#lık turizmi yetki belgesini almasının ardından yürürlü#e gire-

cektir. 

3. Gelebilecek ça#rıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet

verebilecek alt yapıya sahip olmak (Yabancı dilin birisinin !ngilizce olması

zorunludur.)

4. Ça#rılara bakacak personelin dı$ında, yabancı dil bilen en az 2 per-

sonel daha istihdam etmek. (Yabancı dilin birisinin !ngilizce olması zo-

runludur.)

5. Yabancı dil yeterlili#i için a$a#ıdaki belgelerden en az birine sahip

olmak. 

a. !ngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sa#lık turistinin dilin-

den ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda

yüz üzerinden en az altmı$ be$ puan almı$ olmak ya da ÖSYM tarafın-

dan bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerlili#i bulunan bir bel-

geye sahip olmak, 

b. !ngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sa#lık turistinin

EK — 2

Uluslararası Sa!lık Turizmi 
Aracı Kurulu"u Yetkinlik Kriterleri 
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dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir bel-

geye sahip olmak.

c. Çifte vatanda$lık kimli%i olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Port-

folyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması. 

d. Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun

oldu%una dair belgeye sahip olmak. 

6. Aracı kurulu$, a$a%ıdaki hususları yerine getirece%ini yazılı olarak ta-

ahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmedi%i, yapılacak

olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır. 

a. Türkçe ve "ngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen

bir web sitesine sahip olmak, bu web sitesinde uluslararası sa%lık turis-

tinin bilgi almak isteyebilece%i konularla ilgili gerekli açıklamalarda bu-

lunmak, anla$malı oldu%u sa%lık tesislerini yayınlayarak bu sa%lık

tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmak. 

b. Uluslararası sa%lık turistine, tüm seyahatini kapsayacak $ekilde

seyahat sigortasını yaptırmak. 

c. Uluslararası sa%lık turistinin almak istedi%i sa%lık hizmetine uygun

olan sa%lık tesislerini, sa%lık turistinin tıbbi bilgi ve / veya belgelerini ön-

ceden sa%lık tesisine ileterek ara$tırmak, 

d. Uluslararası sa%lık turistine, almak istedi%i sa%lık hizmetini suna-

bilece%i sa%lık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek. 

e. Uluslararası sa%lık turistinin alaca%ı sa%lık hizmeti ücreti ile ilgili

sa%lık tesisinden bilgi alarak uluslararası sa%lık turistine yakla$ık hizmet

bedeli ve ödeme $artları hakkında bilgi vermek. 

f. Uluslararası sa%lık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, $ehir

içi ula$ım, ileti$im, konsolosluk i$lemleri gibi konularda bilgi vermek. 

g. Uluslararası sa%lık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gel-

i$lerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönü$lerini sa%lamak. 

h. Uluslararası sa%lık turistini, hizmet alaca%ı uluslararası sa%lık tu-

rizmi sa%lık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sa%lık turizmi
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birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduk-

tan sonra tesisten almak. 

i. Faaliyetleri sırasında uluslararası sa#lık turistine ait elde etti#i her

türlü bilgi hususunda, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ki$isel Verilerin

Korunması Kanunu’na uygun bir $ekilde hareket etmek. 

j. Faaliyetlerine ili$kin tüm evrakları, ilgili mevzuatında belirlenen

sürelerle saklamak. 

k. Uluslararası sa#lık turisti ve beraberinde gelenlere sunaca#ı hiz-

metler hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmi$ onamını almak.

(Bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir.) 
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1. BA!VURUDA BULUNAN TES"S / KURULU! 

1. Tesisin / Kurulu$un Adı:

2. Vergi Dairesi No: 

3. Adresi: 

4. Posta Kodu: 

5. #ehir: 

6. Ülke

7. Tel: 

8. Faks:

9. Web adresi: 

2. BA!VURUDA BULUNAN TES"S"N / KURULU!UN TEMS"LC"S" 

1. Temsilcinin Adı :

2. Temsilcinin Soyadı: 

3. Adresi: 

4. Posta Kodu: 

5. #ehir: 

6. Ülke

7. Tel: 

8. Faks:

9. E-Posta : 

3. TALEP ED"LEN BELGE 
1. ULUSLARARASI SA!LIK TUR"ZM" SA!LIK TES"S" YETK" BELGES"
2. ULUSLARARASI SA!LIK TUR"ZM" ARACI KURULU# YETK" BELGES" 

(*) Talebinizi (x) i!areti ile belirtiniz.

EK — 3/A
Yetki Belgesi Ba#vuru Formu

5. BÖLÜM
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4. BA!VURU SAH"B"N"N BEYAN VE "MZASI 

Uluslararası Sa#lık Turizmi ve Turistin Sa#lı#ı Hakkında Yönetmeli#in

hüküm ve $artlarını aynen kabul etti#imizi ve yükümlülüklerimizi yerine

getirece#imizi, Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerden sonra kesi-

len idari para cezalarını en geç 30 gün içerisinde ödeyece#imizi, ba$vu-

ruyla ilgili olarak istenen ek idari ve teknik dokümanların tarafımızca

eksik teslim edilmesinden do#acak gecikme ve hatalı i$lemlerin sonuç-

larından kurulu$umuzun sorumlu olaca#ını ve Bakanlık adına görevlen-

dirilen personel ile bu ba$vuru formunda temsilci olarak beyan edilen

ki$i / ki$iler tarafından, ba$vuru konusu olan belgelendirme i$lemleri ile

ilgili olarak yürütülecek her türlü i$ ve i$leme ait kayıt altına alınacak so-

nuçları kabul edece#imizi, Bakanlık adına görevli personele yetki belgesi

kriterlerini incelemesi esnasında her türlü kolaylı#ı sa#layaca#ımızı ta-

ahhüt ederiz.

Ba$vuruda bulundu#umuz belge ile ilgili belgelendirme i$lemlerini

tamamlanıp bu konuda belge kullanma haklarımız verilmeden, tesis /

kurulu$ belgelendirme belgesini kullanarak, belgelendirme markasının

kasıtlı olarak kanunsuz kullanılması olarak de#erlendirilece#inin ve bel-

gelendirme ba$vurumuzun etkilenece#imin farkında oldu#umuzu teyit

ederiz. 

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulundu#umuz

tesiste / kurulu$ta, Uluslararası Sa#lık Turizmi Yetki Belgesi için yaptı#ı-

mız ba$vurunun, Uluslararası Sa#lık Turizmi ve Turistin Sa#lı#ı Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre de#erlendirilmesini talep ederiz.

Adı:

Tarih:

!mza:

Ka$e:

NOT: EK-3/B de yer alan Ba!vuru Evraklarını bu forma ekleyiniz.



Sa!lık tesisi tarafından sunulacak belgeler:

1) Ba!vuru sahibi kurulu!un Bakanlıkça verilmi! ruhsat / geçici ruhsat

ve faaliyet izin belgesi örne"i,

2) Ba!vuru sahibi kurulu!u temsil ve ilzama yetkili olan ki!inin / ki!ilerin

imza sirküleri (Noter tasdikli),

3) Yapılan son sa"lıkta kalite de"erlendirmesinden asgari 85 puan almı!

oldu"una dair belge,

4) Uluslararası sa"lık turizmi birimi kuruldu"una dair belgeler, Yönet-

meli"in 6 ıncı maddesinde sayısı ve dil yeterlili"i belirtilen personele ait

dil yeterlilik belgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri 

Aracı kurulu" tarafından sunulacak belgeler:

1) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birli"i Kanunu

uyarınca alınmı! A Grubu seyahat acentası i!letme belgesi örne"i,

2) Uluslararası sa"lık turizmi yetki belgesine sahip 3 sa"lık tesisi ile im-

zalanan protokol örnekleri,

3) #!tigal konusu olarak sa"lık turizmi acentalı"ı faaliyetinin yer aldı"ı

!irket ana sözle!mesinin bulundu"u Ticaret Sicil Gazetesi,

4) Temsile yetkili ki!i ve ki!ilerin belirtildi"i Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

5) Tüzel ki!ili"i temsile yetkili ki!i veya ki!ilerin imza sirküleri,

6) Temsile yetkili ki!i ve ki!ilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

7) Vergi Levhası,

8) Mali Mü!avir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu,

9) EK-2 de sayısı ve dil yeterlili"i belirtilen personele ait dil yeterlilik bel-

geleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri 
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EK — 3/B
Ba"vuru Evrakları
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EK — 4/A Uluslararası 
Sa!lık Turizmi Yetki Belgesi

GENEL MÜDÜRLÜ!Ü

ULUSLARARASI SA"LIK TUR#ZM# YETK# BELGES#

Uluslararası Sa#lık Turizmi ve Turistin Sa#lı#ı Hakkında Yönetmelik kap-

samında, Uluslararası Sa#lık Turizmi Aracı Kurulu$u Yetkinlik Kriterleri’ne

ve Yönetmeli#in genel esaslarına uyarak, uluslararası sa#lık turizmi

faaliyetinde bulunmaya hak kazanmı$tır.

Bakan a.

Müste$ar

Belge No:

Belge Tarihi: 

T.C. SA!LIK BAKANLI!I
SA!LIK H"ZMETLER"



EK — 5
Sa!lık Tesisi Müeyyide Formu

TÜRSAB SA!LIK TUR"ZM" ÇALI#TAYI 2019134

5. BÖLÜM

Bakanlıktan yetki belgesi almadan yetkisiz olarak uluslararası sa$lık turizmi faali-
yeti göstermesi halinde Valilikçe faaliyet durdurulur ve ki%iler hakkında Cumhuri-
yet Savcılı$ına suç duyurusunda bulunulur. 

1

KONU Müeyyideler

Yetkinlik 
kriterlerine 
aykırılı$ın 
olması 

2 Yazılı uyarıda 
bulunulur.
Aykırılıkların 
giderilmesi için bir
ay süre verilir.

Sa$lık tesisi, bir
önceki aya ait brüt
gelirinin tümü 
üzerinden yüzde
iki (%2) oranında
idari para cezası
verilir.
Ayrıca aykırılıkların
giderilmesi için bir
ay süre verilir.

Sa$lık tesisinin
uluslararası sa$lık
turizmi faaliyeti
göstermesi bir yıl
süreyle durduru-
lur. Bu sürenin
sonunda aykırılık-
ların devam 
etti$inin tespiti
halinde, Uluslar-
arası Sa$lık 
Turizmi Yetki 
Belgesi iptal edilir.

Kayıt ve bildirim
yükümlülü$ünün
yerine 
getirilmemesi 

3 Yazılı uyarıda 
bulunulur. 
Kayıt ve bildirim
yükümlülü$ünü
yerine getirmesi
için bir ay süre ve-
rilir.

Sa$lık tesisi, bir
önceki aya ait brüt
gelirinin tümü 
üzerinden yüzde
bir (%1) oranında
idari para cezası
verilir.
Ayrıca, yükümlülü-
$ün yerine getir-
mesi için bir ay
daha süre verilir

Sa$lık tesisinin
uluslararası sa$lık
turizmi faaliyeti
göstermesi bir yıl
süreyle durduru-
lur. Bu sürenin 
sonunda yüküm-
lülü$ün yerine 
getirilmedi$inin
tespiti halinde,
Uluslararası Sa$lık
Turizmi Yetki 
Belgesi iptal edilir.

Sa$lık turizmi &yat
tarifesine aykırı
ücret alınması 

4 Sa$lık tesisi, bir
önceki aya ait brüt
gelirinin tümü 
üzerinden yüzde
iki (%2) oranında
idari para cezası
verilir. Ayrıca, fazla
tahsil edilen ücret
geri alınarak ilgili-
lere iade edilir.

Sa$lık tesisi, bir
önceki aya ait brüt
gelirinin tümü 
üzerinden yüzde
dört (%4) oranında
idari para cezası
verilir. Ayrıca, fazla
tahsil edilen ücret
geri alınarak ilgili-
lere iade edilir.

Uluslararası Sa$lık
Turizmi Yetki 
Belgesi iptal edilir.
Ayrıca, fazla tahsil
edilen ücret geri
alınarak ilgililere
iade edilir.

1. Tespit

Bilgilendirme ve
tanıtım maddesine
aykırılık halinde

5 Kurulu% uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci tespitte bir ay, 
üçüncü tespitte üç ay süreyle sa$lık turizmi faaliyeti 
durdurulur.

2. Tespit 3. Tespit
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EK — 6

Aracı Kurulu! Müeyyide Formu

KONU Müeyyideler

Yetkinlik kriterle-

rine aykırılı#ın 

olması 

1 Yazılı uyarıda 

bulunulur. 

Aykırılıkların 

giderilmesi için bir

ay süre verilir.

Aracı kurulu$un

uluslararası sa#lık

turizmi faaliyeti bir

yıl süreyle durdu-

rulur.

Uluslararası Sa#lık

Turizmi Yetki 

Belgesi iptal edilir.

Bakanlıkça 

istenilen bilgi ve

belgelerin 

gönderilmemesi

2 Yazılı uyarıda bulu-

nulur. Aykırılıkların

giderilmesi için bir

ya süre verilir.

1. Tespit 2. Tespit 3. Tespit

Aracı kurulu$un

uluslararası sa#lık

turizmi faaliyeti 1

yıl süreyle 

durdurulur.

Uluslararası Sa#lık

Turizmi Yetki 

Belgesi iptal edilir.
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Sa#lık Bakanlı#ı tarafından 10.01.2018 tarih ve 23642684.010.99-

E.99-47 sayılı Makam Olur’u ile  ba#lı sa#lık hizmet sunucuları ile kamu

üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç) 28.01.2019

tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kamu Sa#lık Hizmetleri Fiyat Ta-

rifesi yayımlanmı$tır.

!lgili tarifenin "EK-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları"nda tarifenin nasıl

ve hangi esaslara dayanarak uygulanaca#ı açıklanmı$tır.

EK — 1:

12. MADDE — Uluslararası Sa!lık Turizmi ve Turistin Sa!-

lı!ı Hakkında Yönetmelik” kapsamındakı ki"ilere sunu-

lan sa!lık hizmetlerinin #yatlandırma usul ve esasları.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki ki$ilere verilen sa#lık hizmetlerinin be-

delleri; Sa#lık Turizmi ve Turistin Sa#lı#ı Kapsamında Sunulan Sa#lık Hiz-

Kamu Sa!lık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

KANUN VE YÖNETMEL!KLER
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metleri Fiyat Listesi’nde (Ek-2a) yer alan $yatlar kamu ve özel tüm sa%lık

hizmet sunucuları için TABAN $yattır. 

b) Kamu üniversitelerine ba%lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa%lık uygulama ve ara&tırma merkezleri, di& hekimli%i

fakülteleri) ve Sa%lık Bakanlı%ı’na ba%lı sa%lık kurum ve kurulu&ları; Rek-

törlük/Dekanlık, ba%lı oldukları kurum veya hastanenin ba%lı oldu%u

kamu hastaneleri birli%i tarafından tesis boyutuyla veya tüm hizmet su-

nucuları için 3 (üç) katına kadar $yat belirleyebilir. 

c) Kamu üniversitelerine ba%lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa%lık uygulama ve ara&tırma merkezleri, di& hekimli%i

fakülteleri) ve Sa%lık Bakanlı%ı’na ba%lı sa%lık kurum ve kurulu&lar için

Sa%lık Turizmi ve Turistin Sa%lı%ı Kapsamında Sunulan Sa%lık Hizmetleri

Fiyat Listesi Ek-2A’da yer alan $yatların 3 (üç) katı TAVAN $yattır. Fiyat

katsayısı belirleme yetkisi verilen kurum/kurulu&lar liste $yatları üzerin-

den uygulayacakları kat sayıyı (1-3 arasında bir de!eri) duyurmak zo-

rundadırlar. Katsayı tüm liste üzerinden veya i&lem bazlı olarak

belirlenebilir. 

d) Kamu üniversitelerine ba%lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa%lık uygulama ve ara&tırma merkezleri, di& hekimli%i

fakülteleri) ve Sa%lık Bakanlı%ı’na ba%lı sa%lık kurum ve kurulu&ları, bu

genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için Bakanlı%ımızca belirle-

nen $yat tarifesinin tavan $yatlarını geçemez. 

e) Kamu üniversitelerine ba%lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa%lık uygulama ve ara&tırma merkezleri, di& hekimli%i

fakülteleri) ve Sa%lık Bakanlı%ı’na ba%lı sa%lık kurum ve kurulu&ları, bu

genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmu& oldukları sa%lık

hizmetlerini kendi vatanda&larımızı ma%dur etmeyecek &ekilde öncelikle
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bu hizmetleri mesai dı#ı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapa-

caklardır. Ancak mesai içi hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerinin uygun

olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebilirler. 

f) Kamu üniversitelerine ba$lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa$lık uygulama ve ara#tırma merkezleri, di# hekimli$i

fakülteleri) ve Sa$lık Bakanlı$ı’na ba$lı sa$lık kurum ve kurulu#ları, sa$lık

turizmi ve turistin sa$lı$ı kapsamında elde edilen gelirlerin ayrı bir he-

sapta ( yurt dı#ı satı#lar hesabı) izlenmesi zorunludur. 

g) Kamu üniversitelerine ba$lı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniver-

site hastaneleri, sa$lık uygulama ve ara#tırma merkezleri, di# hekimli$i

fakülteleri) ve Sa$lık Bakanlı$ı’na ba$lı sa$lık kurum ve kurulu#ları, sa$lık

turizmine özel paket %yatlar düzenleyebilirler. Bu paketlerin içeri$inde,

Seyahat (geli#-gidi# uçak bileti), konaklama, rehberlik, #ehir turu, ve Fiyat

listesinde yer alan i#lemlerin %yatları yer alacak #ekilde düzenleyebilir-

ler. 

h) Özel sa$lık hizmet sunucuları Sa$lık Turizmi ve Turistin Sa$lı$ı Kapsa-

mında Sunulan Sa$lık Hizmetleri Fiyat Listesi (EK-2a) listesinde yer alan

%yatlar üzerinden uygulayacakları TAVAN kat sayısını (1,2,3,4,5,… ) Sa$lık

Bakanlı$ına en geç 1 (bir) ay içinde bildirmek zorundadırlar. 

i) Özel kurulu#/sigorta, sa$lık kurulu#una getirmi# oldu$u Yönetmelik

kapsamındaki hastalara sundu$u tercümanlık, danı#manlık ve destek

hizmetleri için hastalardan, hastanın almı# oldu$u sa$lık hizmetleri ha-

ricinde bir ücret talep edebilir. Bu bedel, faturada sa$lık hizmetinden

ayrı olarak belirtilecektir. Sa$lık kurulu#unun sa$lık hizmet bedelinin ay-

rıntılı dökümünü, faturanın ekinde vermesi zorunludur. Hasta veya özel

sigorta, sa$lık kurulu#undan sunulan tedavi bedelinin ayrıntısını talep

etme hakkına sahiptir. 
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j) Yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kurulu$-

lar, danı$man ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel ki$ili%ine haiz $ir-

ketler ve özel kurulu$larla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan

protokol çerçevesinde sa%lık hizmet satı$ında bulunabilirler. 

k) Türk vatanda$ları ve yabancı uyruklu ki$ilerin uyru%una ve sosyal gü-

vencesinin olup olmadı%ına bakılmaksızın (geçici koruma altında sayı-

lanlar ile ülkemizde insani ikamet izni vb. kapsamında bulunan yabancı

uyruklular dâhil) tra&k kazaları sonucunda verilecek sa%lık hizmetlerinin

bedeli, ilgili kanun gere%i Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edilir. Tra-

&k kazalarında, ki$inin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez.

Ancak Yönetmelik kapsamında tra&k kazası nedeniyle acil sa%lık hizmeti

alan ki$inin, iste%e ba%lı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödeme-

di%i kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep

edilebilir. 

l) Sava$, afet, açlık vb. ola%anüstü durumlarda, Ba$bakanlık veya ilgili

Bakanlı%ın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sü-

rede alacakları sa%lık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuru-

lu$ları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli

ödenen yabancı hasta ve yaralılara Sa%lık Uygulama Tebli%i &yat ve hü-

kümlerine göre i$lem tesis edilir. 

m) Bakanlı%ımız veya Türk "$birli%i ve Koordinasyon Ajansı (T"KA) veya

Ba$bakanlık Yurtdı$ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba$kanlı%ı tarafından

uygun görülen sivil toplum kurulu$ları tarafından Balkanlardan ve Türki

Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara Sa%lık Uy-

gulama Tebli%i &yat ve hükümlerine göre i$lem tesis edilir.

n) Türk "$birli%i ve Koordinasyon Ajansı Ba$kanlı%ı (T"KA) tarafından ge-

tirilen hastalara Sa%lık Uygulama Tebli%i &yat ve hükümlerine göre i$lem

tesis edilir. 
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o) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamı# oldu$u uluslararası anla#malar

uyarınca sosyal güvenlik sözle#meleri kapsamında sa$lık yardımı alma

hakkı olan ülke vatanda#larına Sa$lık Uygulama Tebli$i %yat ve hüküm-

lerine göre i#lem tesis edilir. 

p) Ülkemizle sa$lık alanında milletlerarası ikili i#birli$i anla#ması ve 3359

sayılı Kanunun Ek-14’üncü maddesi kapsamında tedavi için gelen ki#iler

için Sa$lık Uygulama Tebli$inde yer alan i#lemlerde Sa$lık Uygulama

Tebli$i %yat ve hükümleri uygulanır. Sa$lık Uygulama Tebli$inde yer al-

mayan sa$lık hizmetlerinde ise Kamu Sa$lık Hizmetleri Fiyat Tarifesine

(EK-2) göre i#lem tesis edilir. 

r) Mülteciler, sı$ınma ba#vurusu sahibi ve iltica ba#vurusu sahibi statü-

sünde olanlar, sı$ınmacılar, vatansızlar ve insan ticareti ma$durlarına

Sa$lık Uygulama Tebli$i %yat ve hükümlerine göre i#lem tesis edilir. 

s) Genel Sa$lık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemizde

oturma izni almı# ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu has-

talara sunulan sa$lık hizmetleri Kamu Sa$lık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 

(EK-2) üzerinden ücretlendirme yapılır. Ülkemizde bulunan yabancı tem-

silcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu ki#ilerde bu madde

kapsamında de$erlendirilir. 

t) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatanda#lı$ı Kanunu’nun 28 inci

ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan ki#ilere Sa$lık Uygulama Teb-

li$i %yat ve hükümlerine göre i#lem tesis edilir. 

u) Genel Sa$lık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemize e$itim,

ö$retim, kurs için gelen ki#iler ve bunların e$itimleri süresince bakmakla

yükümlü oldukları yakınları için sunulan sa$lık hizmetleri Kamu Sa$lık

Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. 
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v) Türk soylu oldu$una dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılara Sa$-

lık Uygulama Tebli$i %yat ve hükümlerine göre i&lem tesis edilir. Bu ki&i-

lerin uyru$unda bulundukları ülke makamlarından aldıkları Türk soylu

olduklarını gösterir “Apostil &erhli ya da Dı&i&leri Bakanlı$ınca/Valiliklerce

onaylanmı&” belgeyi veyahut Valilikler bünyesinde bulunan Tayin ve Tes-

pit Komisyonlarınca “Türk soylu olundu$una yönelik kararı” ibraz etme-

leri gerekir. 

y) Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti vatanda&ları 06.01.2000 tarih ve 23928

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey KıbrısTürk

Cumhuriyeti Vatanda&larına "lave Kolaylıklar Tanınmasına "li&kin An-

la&ma ve Ba&bakanlı$ın 05.02.2001 tarih ve 2001/7 sayılı genelgeleriyle

yayımlanan Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'nin Güçlendirilmesi Eylem

Planıyla "Türk Soylu Yabancılar" kapsamından çıkarılarak, Türk vatan-

da&larına tanınan ikamet, çalı&ma, mülk edinme gibi sosyal haklardan

aynen yararlanma hakkına kavu&mu&lardır. Bu do$rultuda Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti vatanda&larına da Türk vatanda&ları gibi (Genel Sa$lık

Sigortasından faydalanamayan ki&iler) Kamu Sa$lık Hizmetleri Fiyat Ta-

rifesi (EK-2) uygulanacaktır. 

z) "nsan ticareti ma$duru oldu$u tespit edilen ve sa$lık hizmeti giderle-

rini kar&ılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sa$lık hizmet-

leri, resmi sa$lık kurum ve kurulu&ları tarafından ücretsiz olarak verilir.

(8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci hükmün-

den muaf olmaları hakkındaki 05/12/2003 tarih2003/6565 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı) 
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MADDE 19  — 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sa#lık Alanında Bazı Dü-

zenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye a$a#ıdaki ek

madde eklenmi$tir.

EK MADDE 2  — (1) Uluslararası sa#lık hizmetleri alanında ülkemizde

sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sa#lık tu-

rizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslar-

arası sa#lık hizmetlerine ili$kin politika ve stratejiler ile hizmet sunum

standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlı#a önerilerde

bulunmak üzere Uluslararası Sa#lık Hizmetleri unvanı ile bir anonim $ir-

ket (USHA%) kurulmu$tur. USHA%’ın ilgili oldu#u bakanlık Sa#lık Bakan-

lı#ıdır.

Uluslararası Sa!lık Hizmetleri

3 A#ustos 2018 Cuma / Resmî Gazete  — Sayı: 30498
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(2) USHA#’ın faaliyet konuları $unlardır:

a) Uluslararası sa%lık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren ku-

rumlara yetki belgesi vermek.

b) Ülkemizin sa%lık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu

alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlen-

dirmek ve desteklemek.

c) Uluslararası sa%lık hizmetlerine ili$kin aracılık faaliyetlerinde bulun-

mak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kurulu$ları adına

uluslararası sa%lık hizmetlerine ili$kin sözle$me yapmak, yapılan sözle$-

melerin yürütülmesine destek olmak.

ç) Uluslararası sa%lık hizmetlerine ili$kin bilgi alma ba$vurularına cevap

vermek, $ikâyetler ve anla$mazlıkların çözümü için ilgili merciler nez-

dinde giri$imlerde bulunmak, tara&arın kar$ıla$abilecekleri sorunları

tespit ederek önleyici tedbirler almak.

d) Ülkemizin sa%lık sisteminin tanıtımını yapmak, sa%lık sistemleri, sa%lık

'nansmanı ve kamu özel i$birli%i modelleri konusunda uluslararası ki$i

ve kurulu$lara danı$manlık yapmak, bu alanlarda sistemlerin kurulması

ve geli$tirilmesine ili$kin yurt dı$ı talepleri kar$ılamak, projeler yapmak

ve uygulamak.

e) Yurt dı$ında sa%lık kurulu$u açmak, i$letmek, ortaklık kurmak ve i$-

birli%i yapmak.

f) Sa%lık meslek e%itimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, semi-

ner ve benzeri etkinliklerde bulunmak, ara$tırma ve yayın yapmak.
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!) Uluslararası sa#lık hizmetlerine ili$kin politika ve stratejiler, hizmet

sunum standartları, akreditasyon kriterleri, %yat tarifeleri ve hukuki dü-

zenlemeler konusunda ilgili kurulu$larla i$birli#i yapmak ve bu konu-

larda Bakanlı#a önerilerde bulunmak.

h) Sa#lık meslekleri e#itimi konusunda te$vikler geli$tirmek, bu alanda

uluslararası ö#rencileri ve e#itim kurumlarını desteklemek.

(3) USHA&, bu Kanun ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-

nununun bu Kanuna aykırı bulunmayan hükümlerine göre hazırlanacak

ana sözle$mesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile

faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun kurulu$a, ayni ve nakdi serma-

yesinin vaz’ına müteallik hükümleri USHA& hakkında uygulanmaz.

(4) USHA&’ın yurt içinde ve yurt dı$ında $irket kurması veya bir $irkete

%50’den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurba$kanı

yetkilidir.

(5) USHA&’ın hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlı#ına aittir.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlı#ının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına

halel gelmemek ve pay sahipli#inden kaynaklanan bütün mali haklar

Hazine ve Maliye Bakanlı#ında kalmak kaydıyla, USHA&’taki pay sahipli-

#ine ba#lı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler Sa#lık Bakan-

lı#ı tarafından kullanılır. USHA& i$letme bütçesi Genel Kurul onayına

sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlı#ının uygun görü$ü alınır.

(6) USHA&’ın ba$langıç sermayesi on milyon Türk lirası olup, bu tutar Ha-

zine ve Maliye Bakanlı#ı tarafından kar$ılanır.

(7) USHA&’ta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı !$ Kanununa tabi personel

istihdam edilir. Çalı$acak personel sayısı 150 ki$idir, Cumhurba$kanı bu
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sayıyı dört katına kadar artırmaya yetkilidir. "stihdam edilecek personele

ödenecek ücret ile di$er tüm mali ve sosyal hakların aylık ortalaması

Cumhurba%kanınca %irket için belirlenecek üst sınırı a%amaz.

(8) USHA#, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 ta-

rihli ve 4734 sayılı Kamu "hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı

Kamu "hale Sözle%meleri Kanunu ve 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu

"ktisadi Te%ebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi de-

$ildir.

(9) Yönetim kurulunda görev alanlara 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu ikti-

sadi te%ebbüsleri yönetim kurulu ba%kan ve üyelerine ödenen tutarda

ödeme yapılır.”
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Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1  —  (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve do#al mineralli su kay-

naklarının etkin bir $ekilde aranması, ara$tırılması, geli$tirilmesi, üretil-

mesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların

devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik $ekilde de#erlendiril-

mesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  —  (1) Bu Kanun, belirlenmi$ veya belirlenecek jeotermal ve

do#al mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve i$-

letme dönemlerinde, kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredil-

mesi, terk edilmesi, kaynak kullanımının ihale edilmesi, sona erdirilmesi,

Jeotermal Kaynaklar ve 

Do!al Mineralli Sular Kanunu

KANUN

Kanun Nº 5686  — Kabul Tarihi: 3/6/2007

13 Haziran 2007 Çar$amba / Resmî Gazete  — Sayı: 26551
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denetlenmesi, kaynak ve kaptajın korunması ile ilgili usûl ve esaslar ile

yaptırımları kapsar. 

Tanımlar

MADDE 3  —  (1) Bu Kanunda geçen;

1) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı$ını,

2) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü$ünü,

3) M"GEM: Maden "%leri Genel Müdürlü$ünü,

4) "dare: "l özel idarelerini,

5) Kaynak: Do$al yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akı%kan veya

do$al mineralli su,  gaz veya bunların birlikte elde edildi$i yerleri,

6) Jeotermal kaynak: Jeolojik yapıya ba$lı olarak yerkabu$u ısısının

etkisiyle sıcaklı$ı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcak-

lı$ın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimi%

madde ve gaz içerebilen, do$al olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve

gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerka-

bu$u veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak su, buhar ve gazların

elde edildi$i yerleri,

7) Do$al mineralli su: Yerkabu$unun farklı derinliklerinde, uygun jeo-

lojik %artlarda do$al olarak olu%an bir veya daha fazla kaynaktan yeryü-

züne kendili$inden çıkan ya da çıkartılan, mineral içeri$i ve di$er

bile%enleri ile tanımlanan; tedavi, %ifa amaçlarıyla da kullanılan içmece

suyu, %ifalı su ve benzeri adlarla anılan so$uk ve sıcak do$al suları,

8) Jeotermal alan: Yapılan bilimsel ve teknik çalı%malarla sınırları be-

lirlenen ve üzerinde jeotermal kaynak veya jeotermal kaynakla birlikte

do$al mineralli suların bulundu$u alanı, 

9) Jeotermal sistem: Jeotermal alan olu%umunu sa$layan; beslenme

alanı, akı%kan, ısı kayna$ı, rezervuar ve/veya zonu, örtü kaya ve bo%alım

alanının tümünü kapsayan, jeotermal kaynak ve/veya do$al mineralli

suların çıktı$ı ve/veya üretildi$i, kendine özgü jeolojik yapısı, hidrojeolo-

jik ve kimyasal özellikleri olan sistemi,
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10) Jeotermal rezervuar: Sıcaklık ve jeokimyasal açıdan do#al bir

denge içinde bulunup bir bütünlük ifade eden, de#i$ik $ekillerde dı$ar-

dan beslenen yarı açık veya kapalı sıcak su ve/veya buhar üretim orta-

mını,

11) Sondaj: Jeotermal akı$kanları aramak, üretmek, kullanım sonrası

reenjekte etmek, rezervuarı gözlemlemek veya test etmek için bilimsel

yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak, gereken derinlik ve çapta yer-

yüzünden kayna#a do#ru jeolojik takip ile delik kazma ve açma i$lemi

ile jeotermal rezervuar olu$turmak için akı$kan enjekte etmek için kuyu

açma i$lemini, 

12) Akı$kan: Kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buharı,

13) Kaptaj: Akı$kanın do#al olarak ve/veya bilimsel yöntemler ve

uygun araçlar kullanılarak rezervuardan yeryüzüne ula$masından itiba-

ren kirlenmesinin önlenerek ve korunarak daha sa#lıklı $ekilde de#er-

lendirilebilmesi için kullanım öncesi özel teknikle yapılan toplama

havuzlarında, galeri ve/veya kuyularda biriktirilmesi i$lemini,

14) Koruma alanı: Kaynak ve bunların ba#lı oldu#u jeotermal siste-

min; bozulmasına, kirlenmesine ve sürdürülebilir özelli#inin yitirilme-

sine neden olacak dı$ etkenlerden korumak amacıyla sahanın jeolojik,

hidrojeolojik yapısı, iklim ko$ulları, zemin cinsi ve tipleri, drenaj sahası

sınırı, kaynak ve kuyu çevresindeki yerle$im birimleri, endüstri tesisleri,

çevrenin topogra%k yapısı gibi unsurlara ba#lı olarak belirlenmi$ önlem-

ler alınması gereken, içerisinde yapılan faaliyetlerin kontrol ve denetime

tâbi oldu#u ve gerekti#inde yapıla$ma ve arazi kullanım faaliyetleri kı-

sıtlanabilir alanları,

15) Bloke alan: !$letme ruhsatı verilmi$ bir jeotermal kaynaktan ya-

pılan üretim faaliyetlerinin etkilenmemesi için i$letme ruhsatı sahibi dı-

$ındaki talep sahiplerine kapatılmı$ ve i$letmeye açılmayacak alanları,

16) Enjeksiyon: Akı$kanların, yapay yöntemlerle jeolojik formasyon-

lara gönderilmesini,

17) Reenjeksiyon: Üretilen jeotermal akı$kanların yapay yöntemlerle
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kullanıldıktan sonra tamamının veya kalan kısmının üretildikleri jeolojik

formasyonlara geri gönderilmesini/basılmasını, 

18) De$arj: Jeotermal akı$kanın kullanımından sonra reenjekte edi-

lemeyen kısmının veya tamamının çevre kirlili%ine neden olmayacak $e-

kilde ba$ka alıcı ortamlara gönderilmesini,

19) Test: Rezervuarın üretimi, yönetimi ve izleme programını olu$tur-

mak için &ziksel ve kimyasal parametreleri belirlemeye yönelik yürütü-

len çalı$maları,

20) Emniyetli verim: Jeotermal sistemi ve rezervuar dengesini boz-

mayacak $ekilde aynı rezervuardan birim zamanda üretilebilecek azami

akı$kan miktarını,

21) Ruhsat: Sınırları belirlenmi$ bir alanda kaynak tespiti ve i$letil-

mesi faaliyetlerinin yapılabilmesi için verilen izin belgesini,

22) Proje: Kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılacak çalı$maları dü-

zenleyen, belirlenen usûl ve esaslara göre hazırlanan, arama ve i$letme

dönemindeki faaliyetlerin ba$laması, geli$imi ve bitirilmesi ile ilgili süre-

leri içeren, beyan niteli%indeki metni,

23) Arama: Jeotermal sistemden akı$kan elde etmek amacıyla jeolojik

ara$tırmalarla ba$latılan, jeokimyasal ve jeo&zik çalı$malarla destekle-

nen, yapılan tüm çalı$malara ait verilerin de%erlendirilmesi sonucu be-

lirlenen lokasyon veya lokasyonlarda amaç ve tekni%ine uygun olarak

jeolojik takiple açılan sondaj çalı$maları ile üretime yönelik test çalı$ma-

larını da içeren projede belirtilen faaliyetler bütününü, 

24) Arama ruhsatı: Sınırları belirlenmi$ bir alanda, kaynak arama faa-

liyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla projeye dayalı verilen izin belge-

sini,

25) "$letme: Arama faaliyetleri sonucunda elde edilen kayna%ın üre-

tim, kullanım, reenjeksiyon, enjeksiyon, de$arj ve bu faaliyetlere yönelik

sondaj çalı$malarını içeren projede belirtilen faaliyetler bütününü,

26) "$letme ruhsatı: Belirli bir alanda akı$kanın üretilebilmesi ve de-

%erlendirilmesi için projeye dayalı verilen izin belgesini,
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27) Faaliyet: Jeotermal kaynakların aranması, geli#tirilmesi, i#letilmesi

ve terk edilmesi ile jeotermal ve do$al mineralli suların kullanılması hu-

susundaki i#lemleri,

28) Faaliyet raporu: Ruhsat döneminde yönetmelikle belirlenen kıs-

taslara göre yıllık olarak hazırlanan ve faaliyetler ile ilgili geli#melerin

idare ve MTA’ya bildirilmesini sa$layan raporu, 

29) Kira sözle#meleri: !#letme ruhsatına dayalı kullanım alanlarıyla il-

gili hakların, ba#kalarına  kiralanmasını sa$layan sözle#meleri, 

30) Mücbir sebep: Sel, yangın, deprem, çökme, heyelan, sava# hali ile

yönetmelikte belirtilen di$er halleri,

31) Beklenmeyen haller: Jeoloji ve kaynak #artlarındaki beklenmeyen

%ziksel ve kimyasal de$i#iklikler ile ilgili mevzuat gere$ince di$er kurum-

lardan alınması gereken izinlerin alınamaması durumlarını,

32) Teminat: Kayna$ın de$erlendirilmesine yönelik faaliyetlerde,

kamu can ve mal sa$lı$ını etkileyecek durumların olu#ması ve ruhsat sa-

hibi tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde kullanılmak üzere

arama, i#letme ve bloke alanları için nakdi para, banka ve özel %nans te-

minat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak idareye verilen güvenceyi,

33) Gayrisa% hasılat: !#letmenin toplam yıllık cirosu olup, i#letmelere

ait tahakkuk eden her türlü mal ve hizmet satı# bedelleri, faizler ile ya-

pılan kiralamaların dahil oldu$u miktarı,

ifade eder.

Mülkiyet ve ruhsat

MADDE 4  —  (1) Jeotermal kaynaklar ve do$al mineralli sular, Devletin

hüküm ve tasarrufu altında olup bulundukları arzın mülkiyetine tâbi de-

$ildir. Kayna$a ili#kin faaliyetlerin yapılabilmesi için bu Kanuna göre

Ruhsat alınması zorunludur.

(2) Jeotermal kaynaklar ve do$al mineralli sulara ili#kin haklar, me-

deni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatanda#larına, statü-

sünde jeotermal kaynaklar ve do$al mineralli sularla ilgili faaliyet
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yapabilece$i hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ku-

rulmu% tüzel ki%ili$i haiz %irketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu ik-

tisadi te%ebbüsleri ile müesseselerine, ba$lı ortaklıkları ve i%tirakleri ile

di$er kamu kurum, kurulu% ve idarelerine verilir. Jeotermal kaynaklar ve

do$al mineralli sulara ili%kin haklar gerçek veya tüzel tek ki%i adına veri-

lir.

(3) Jeotermal kaynaklar ve do$al mineralli sulara ili%kin haklar, miras

yolu ile intikal eder. Bu haklar, bütün mirasçıların vekâletini havi bir ve-

kâletname ile ikinci fıkrada belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan bi-

rine veya üçüncü bir %ahsa devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri

halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçılardan bu

hakkın en ehil  olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın

satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usûlü ile

halleder. E$er dava söz konusu de$il ise altı ay içerisinde intikal i%lemleri

tamamlanmayan ruhsatlar feshedilir. Devir ve intikal i%lemlerinin ne %e-

kilde yapılaca$ı yönetmelikle belirlenir.

"K"NC" BÖLÜM 
Ruhsatlar

Arama ruhsatı 

MADDE 5  —  (1) Arama ruhsatı müracaatları, talep sahibi tarafından

1/25000 ölçekli pafta adı ve koordinatları belirtilerek be% bin hektarı geç-

meyecek %ekilde arama projesi ile birlikte idareye yapılır. Müracaatlarda

öncelik hakkı esastır. Aynı yer için aynı anda birden fazla talep olması

halinde, projeler incelenerek en hızlı ve en fazla yatırımı teklif eden proje

sahibinin talebi tercih edilir.
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(2) !dare, müracaat alanı hakkında bilgileri M!GEM’e bildirir. Arama

için ba#vurulan saha, önceki di$er ba#vurular ile çakı#ıyorsa, M!GEM ça-

kı#an kısımları çıkararak kalan saha için "arama ruhsatı" verilebilece$ini

idareye bildirir. !dare, verilen ruhsatı koordinatları ile birlikte kayıtlara

alınmak üzere M!GEM’e bildirir. 

(3) Arama ruhsat süresi üç yıldır. Faaliyetlerin olumlu geli#mesi ve

ilave etütlere ihtiyaç duyulması halinde revize proje verildikten sonra

idarece uygun bulunması halinde bir yıl uzatılır ve uzatma M!GEM’e bil-

dirilir. Arama ruhsatı süre uzatım talebi, ruhsat süresi bitiminden önce

idareye yapılır.

(4) Arama ruhsatı döneminde idarenin bilgisi dahilinde, çevrenin kir-

letilmemesi kaydı ile sadece test amaçlı üretim yapılabilir.

(5) Birden fazla ili içine alan arama ve i#letme faaliyetlerinde ba#vu-

rular alanın büyük oldu$u il idaresine yapılır ve i#lemler alanın küçük ol-

du$u il idaresine bildirilir. 

!"letme ruhsatı 

MADDE 6  —  (1) Arama ruhsatı sahibinin, arama ruhsat süresinin son

günü ak#amına kadar i#letme projesi ile idareye i#letme ruhsatı ba#vu-

rusunda bulunması halinde "i#letme ruhsatı" verilir ve varsa tespit edi-

len bloke alanıyla birlikte M!GEM’e bildirilir. 

(2) !#letme ruhsatı sahipleri, i#letme faaliyetine geçmek için ilgili ku-

rumlardan gerekli izinleri almakla yükümlüdür. 

(3) !#letme ruhsatı sahibi, projesinde belirtilen süre içinde i#letmeye

geçmez veya herhangi bir sebeple i#letme ruhsatının iptal edilmesi du-

rumunda teminat irat kaydedilir ve saha idare tarafından ihaleye çıka-

rılır. !#letme projeleri ile ihaleye katılan isteklilerden idareye en fazla

geliri teklif eden istekliye i#letme ruhsatı verilir ve M!GEM’e bildirilir.

(4) !dareden izin alınmaksızın, projede yer alan herhangi bir kuyunun

yenilenmesi, sayısının ve kapasitesinin artırılması, enjeksiyon, reenjek-

siyon, üretim amaçlı tüm sondaj faaliyetleri ile di$er proje de$i#iklikleri
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ve revizyonları yapılamaz. "dare, gerekli görülen hallerde, bedelini öde-

mek kaydıyla, MTA’dan de$erlendirme isteyebilir. 

(5) "%letme ruhsatı süresi otuz yıldır. Süre sonunda ruhsat sahibinin

talep etmesi durumunda onar yıllık dönemler halinde uzatılır. Süre uza-

tımları M"GEM’e bildirilir. 

(6) Do$al çıkı% halindeki jeotermal ve do$al mineralli sular için, kaptajı

yapılarak do$rudan i%letme talepleri de "darece bu Kanun hükümlerine

göre i%letme ruhsatına ba$lanır ve M"GEM’e bildirilir.

Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu

MADDE 7  —  (1) Arama ve i%letme ruhsatı süresince, faaliyetlerin ilgili

mühendislik dallarından bir mühendisin sorumlulu$unda sürdürülmesi

zorunludur. Teknik sorumlu olmaksızın faaliyette bulunulması halinde,

ruhsat teminatı irat kaydedilerek, faaliyetler durdurulur.

(2) Teknik sorumlu; kayna$ın aranması, ara%tırılması, geli%tirilmesi ve

üretiminde bilimsel ve teknik esasları gözeterek görev ve sorumlulukla-

rını yerine getirir. Ancak do$al mineralli su i%letmelerinde ilgili mühendis-

lik fakültesi mezunu herhangi bir ki%i teknik sorumlu olarak bulunabilir.

(3) Teknik sorumlu veya sorumlularca hazırlanan yıllık arama ve i%-

letme faaliyet raporlarının ruhsat sahibince iki nüsha olarak takip eden

yılın Mart ayı sonuna kadar idareye verilmesi zorunludur. Faaliyet rapor-

larının bir nüshası idare tarafından MTA’ya gönderilir.

(4) Arama ve i%letme faaliyet raporlarının süresi içerisinde idareye ve-

rilmemesi halinde, teminatı irat kaydedilerek iki aylık ek süre verilir ve

teminat iki ay içerisinde iki katına tamamlattırılır. Bu süre sonunda da

faaliyet raporunun verilmemesi halinde arama ruhsatı iptal edilir ve M"-

GEM’e bildirilir.

Mücbir sebep ve beklenmeyen hal

MADDE 8  —  (1) Ruhsat sahibi, mücbir sebep veya beklenmeyen halin

ortaya çıkması durumunda, gerekçe ve süre belirtilmek kaydıyla on gün
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içinde idareye müracaat ederek geçen sürenin ruhsat süresine eklen-

mesini ve bu sürede yükümlülüklerinin askıya alınmasını talep eder.

Ruhsat sahibi tarafından idareye yapılan müracaat tarihi, mücbir sebe-

bin ba#lama tarihi olarak kabul edilir.

(2) Ruhsat sahibi, mücbir sebep veya beklenmeyen hallerin ortadan

kalkmasından itibaren en geç üç ay içinde faaliyete geçmek zorundadır.

Bu süre içinde faaliyete geçilmedi$i takdirde, teminatı irat kaydedilerek

yeniden teminat vermesi ve faaliyete geçmesi için ruhsat sahibine üç ay

ek süre verilir. Bu süre sonunda da teminat yatırılmaz ve faaliyete geçil-

mez ise ruhsat iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Faaliyetlerin denetlenmesi

MADDE 9  —  (1) Faaliyetler her yıl idare tarafından denetlenir. Gerek-

ti$inde idarece talep edilmesi halinde MTA tarafından da denetim yapı-

lır. Denetimler, 14 üncü maddede belirtilen hususlar ve di$er

maddelerde belirtilen ilkeler dikkate alınarak yapılır. Denetimler için

ruhsat sahibi tarafından MTA’ya 1000 Türk Lirası ödenir. Bu miktar, MTA

tarafından yıllık ÜFE’ye göre artırılır.

(2) Memuriyet mahalli dı#ında MTA’ca görevlendirilen konuyla ilgili ve

yardımcı personele, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun

50 nci maddesi ile ili#kilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile belirle-

nen gündelik harcırah miktarının iki katı tutarında 6245 sayılı Harcırah

Kanunu genel hükümlerine göre harcırah ödenir. Bu madde kapsamında

ödenen gündelik tutarından herhangi bir ad altında kesinti yapılmaz.
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(3) MTA, yapaca$ı denetim ve incelemeler için gerekli görmesi ha-

linde, di$er ilgili bakanlık, kamu kurum ve kurulu%larının da katılımını is-

teyebilir.

Devir, sicil, ihale, harç, teminat ve idare payı 

MADDE 10  —  (1) Devir, sicil, ihale, harç, teminat ve idare payına ili%kin

esaslar a%a$ıdaki %ekildedir:

a) Devir: Arama ve i%letme ruhsatları devredilebilir. 

b) Sicil: "dare, kayna$a ili%kin hakların devir, haciz, rehin ve ipotek

veya sona erme hususlarını içeren bir sicil tutmakla yükümlüdür. Ruh-

satın sınırları, kuyuların koordinatları, akı%kanın parametreleri, devir, ih-

tiyati haciz, rehin, ihtiyati tedbir, ipote$e ili%kin bilgiler ve akı%kanın

kullanımına ili%kin kira ve benzeri sözle%meler ile hakların sona ermesi

sicile i%lenir. Haklar, ancak sicile i%lendi$i takdirde hüküm ve sonuç do-

$urur. "lgililer, sicil kayıtlarının idarenin sicil memurlarından biri huzu-

runda gösterilmesini isteyebilir. Sicil alenidir ve kaynak sicilindeki

kayıtların bilinmedi$i iddia edilemez. Haklara ili%kin olarak yapılan söz-

le%meler, idarece sicile i%lenmedikçe üçüncü ki%ilere kar%ı ileri sürüle-

mez. 

c) "hale: Herhangi bir sebeple hükümden dü%mü%, terk edilmi% veya

taksir edilmi% ruhsatlar, "darece ihale yoluyla aramalara ve i%letmeye açı-

lır. "hale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır. "hale süresi içinde müracaat

olmaması halinde ruhsat alanları ba%ka bir i%leme gerek kalmaksızın

idare tarafından M"GEM’e bildirilerek arama ve i%letme müracaatlarına

açık hale gelir. 

ç) Harç: Jeotermal kaynaklar için 1000 Türk Lirası, do$al mineralli

sular için 500 Türk Lirası arama ruhsat harcı alınır. "%letme ruhsatları için

bu harç miktarları dört kat olarak uygulanır. 

d) Teminat: Ruhsat a%amasına ba$lı olarak, hektar ba%ına, ruhsat

harcının % 1’i tutarında ruhsat teminatı alınır. Bu oranı, % 50 oranında 

artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak teminat
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15.000 Türk Lirasından az olamaz. Teminatın asgarî miktarı ve harçlar,

her yıl Maliye Bakanlı#ınca belirlenen yeniden de#erleme oranlarına

göre artırılır. Bu madde uyarınca önceden alınan i$letme ruhsatı temi-

natları, be$ yılda bir Maliye Bakanlı#ınca belirlenen yeniden de#erleme

oranlarına göre artırılarak güncelle$tirilir. Bu Kanuna göre tamamlan-

ması veya yenilenmesi gereken teminatlar güncel teminat üzerinden 

alınır.

e) !dare payı: Akı$kanın do#rudan ve/veya dolaylı kullanıldı#ı tesisle-

rin gayrisa% hasılatının % 1’i tutarında idare payı, her yıl Haziran ayı so-

nuna kadar idareye ödenir. Tahsil edilen tutarın be$te biri, idare

tarafından, kayna#ın bulundu#u belediye veya köy tüzel ki$ili#ine bir ay

içerisinde ödenir.

(2) Hak sahibi, ba$vurunun kabul edildi#inin kendisine bildirildi#i ta-

rihten itibaren 15 gün içerisinde harç ve teminatı yatırmadı#ı takdirde,

talebinden vazgeçmi$ sayılır. 

!darî yaptırımlar

MADDE 11  —  (1) Faaliyetlerin, projeye göre yürütülmesi zorunludur.

Ruhsat sahibinin projesinde belirtilmeyen konularda veya izinsiz olarak

faaliyette bulunuldu#u tespit edilirse, teminatı irat kaydedilerek faaliyet

durdurulur ve teminat üç katına çıkarılarak bir ay içinde tamamlattırılır.

Aynı %ilin tekrarı halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.

(2) Ruhsat sahibince, kaynak koruma alanı etüdü yapılmadan i$let-

meye geçilmesi veya koruma alanı etüdünde öngörülen tedbirlere uyul-

mamasının tespiti halinde faaliyetler durdurularak teminat irat

kaydedilir. Altı ay içerisinde gerekli tedbirlerin alınması ve teminatın ta-

mamlattırılması istenir. Altı ay sonunda teminat verilmez ve tedbirler

alınmaz ise faaliyetler durdurulur. 

(3) !dare payının süresi içerisinde ödenmemesi halinde, teminat irat

kaydedilerek iki aylık süre verilir. Bu süre zarfında idare payı yatırılmaz

ve teminat tamamlanmaz ise faaliyetler durdurulur.
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(4) Ruhsat olmadan faaliyette bulunuldu$unun tespiti halinde, faali-

yetler idarece durdurulur. 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı "l Özel "daresi

Kanununa göre 50.000 Türk Lirası idare tarafından idarî para cezası ta-

hakkuk ettirilir.

(5) Ruhsat ve/veya gerekli izinler alınmadan yapılan faaliyetler dur-

durulur. Kayna$ın ve rezervuarın korunması ile çevre kirlili$inin önlen-

mesi için acil tedbirlerin gerekli oldu$u hallerde tedbirler idarece alınır.

Bu nedenle yapılan her türlü masraf, sorumlusundan idare tarafından

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

!rtifak ve kamula"tırma

MADDE 12  —  (1) Arama ruhsatı sahibi, arama faaliyetleri yapılacak

alanda, özel mülkiyete konu ta%ınmazın sahibi ile anla%amaması ha-

linde, idareye müracaat ederek irtifak hakkı talebinde bulunabilir. 

(2) "%letme ruhsatı süresince sadece sondaj yerleri ve isale hattı, kap-

taj gibi gerekli olan yerler için ta%ınmazın sahibi ile anla%ma sa$lanamaz

ise ruhsat sahibi, idareye müracaat ederek kamula%tırma veya irtifak

hakkı talebinde bulunabilir. Talep, idarece incelenip de$erlendirildikten

sonra uygun bulunması halinde kamu yararı kararı alınır. 

(3) "rtifak ve kamula%tırma i%lemleri, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı

Kamula%tırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. "rtifak ve kamula%-

tırma bedelleri ve masra&arı ruhsat sahibince ödenir.

(4) Kamula%tırılan ta%ınmaz, tapuya idare adına tescil edilip, faaliyet-

ler devam etti$i sürece ruhsat sahibi adına tahsis edilir.

(5) Kamula%tırılan ta%ınmazın, faaliyetler için lüzum kalmadı$ının ida-

rece tespiti halinde, Kamula%tırma Kanununda öngörülen usûl ve esas-

lara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek kaydıyla kamula%tırılan

yerin eski sahibine iade edilece$i hususu, ruhsat sahibi ve ta%ınmazın

eski sahibine tebli$ edilir. Eski sahibinin ta%ınmazı altı ay içerisinde

almak istememesi durumunda ta%ınmaz idareye kalır.
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(6) Tapu siciline konulan #erhler idarenin müracaatı üzerine ayrıca

mahkeme kararına gerek kalmadan silinir.

(7) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufun-

daki yerlerde yapılan faaliyetler için bu Kanunun yürürlük tarihinden

sonra kira, ecri misil alınmaz.

(8) Jeotermal kaynak da$ıtımı ve üretimini yapan #irketler sanayi ku-

rulu#u ve atık arıtma kurulu#u olarak de$erlendirilirler. Bu de$erlendi-

rilmeye göre ba#ta elektrik tarifeleri olmak üzere sanayi kurulu#ları ve

atık arıtma kurulu#larına tanınan tüm te#vik ve haklardan yararlanırlar. 

Rehin, haciz, ihtiyati tedbir ve ipotek tesisi

MADDE 13  —  (1) Ruhsat alanının i#letilmesinde gerekli olan kuyular,

her türlü tesisler, ekipman, su ta#ıma hat ve sistemleri, aletleri ile bir yıl-

lık di$er i#letme malzemesi gibi kayna$ın üretimine yönelik ayrılmaz

parçalar, münferiden haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konu-

lamaz ancak bir kül halinde haczi ve ihtiyati tedbir konulması mümkün-

dür. Bunların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulması veya icraen

satı#larına karar verilmesi halinde, i#letmenin faaliyetlerine müdahale

edilemez.

(2) !#letme ruhsatı üzerine 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Me-

deni Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, ruhsat süresini geçmemek kay-

dıyla, ipotek tesisi mümkündür. Üzerine ipotek tesis edilmi# i#letme

ruhsatının alanlarında de$i#iklik oldu$u takdirde, mevcut ipotek, hiçbir

i#leme gerek kalmaksızın yeniden verilen ruhsat üzerinde de aynı #art-

larla devam eder.

(3) !#letme ruhsatının sona ermesi halinde ipotek, kuyular ve bunla-

rın korunması için yapılmı# tesisler dı#ında kalan ruhsat sahibine ait

tesis, vasıta, alet ve malzeme  üzerinde devam eder.
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Kaynak rezervuarının korunması 

MADDE 14  —  (1) Bu Kanuna tâbi faaliyetlerde kayna$ı olu%turan jeo-

termal sistemin korunması, kayna$ın israf edilmemesi ve çevrenin ko-

runması esas olup i%letme faaliyeti öncesinde kayna$ın koruma alanları

etüdünün ruhsat sahibi tarafından yaptırılması zorunludur. Aksi tak-

dirde faaliyetler durdurularak koruma alanlarının belirlenmesi için ruh-

sat sahibine uygun süre verilir. Bu süre sonunda da koruma alanının

belirlenmemesi halinde 11 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Koruma alanı etüt raporları, MTA’nın görü%ü alınarak, idare tara-

fından onaylanır. Arazi kullanımı ve yapıla%ma ile ilgili kaynak koruma

alanları etüdünde öngörülen kısıtlama ve ko%ullar, imar planlarında esas

alınır. Kaynak koruma alanlarında alınacak tedbirlere ili%kin genel ilkeler

yönetmelikle belirlenir.  

(3) MTA tarafından yapılan denetlemelerde faaliyetlerin öngörülen

tedbirlere uygun yürütülmedi$inin tespiti halinde, faaliyetler idarece

durdurulur. Alınacak tedbirler, MTA tarafından belirlenir ve idareye bil-

dirilir. Gerekli tedbirleri almak ve/veya aldırmakla idare yükümlüdür. Ge-

rekli tedbirlerin alınması için en fazla bir yıl süre verilir. Öngörülen

tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde ruhsat iptal edilir.

(4) Ruhsat sahibi, kullanım sonrası açı$a çıkacak akı%kanı çevre limit-

lerini dikkate alarak de%arj edebilir. Akı%kan içeri$i çevre limitlerine göre

de%arja izin vermiyorsa reenjekte etmekle yükümlüdür. Ancak formas-

yonun &ziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle reenjeksiyonun gerçek-

le%medi$inin MTA tarafından onaylanması halinde, çevre kirlenmesini

önleyecek tedbirler alınarak de%arj yapılır.

(5) Entegre jeotermal kaynak kullanım alanı dı%ındaki müstakil kap-

lıca ve do$al mineralli su i%letmelerinde reenjeksiyon ve enjeksiyon %artı

aranmayabilir. Çevre ve Orman Bakanlı$ının görü%ü do$rultusunda ida-

rece karar verilir.
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Terk ve tesislerin intikali

MADDE 15  —  (1) Arama veya i#letme ruhsatı sahibi, ruhsat alanının ta-

mamını veya bir kısmını terk talebinde bulunabilir. !dare, faaliyetle ilgili

gerekli emniyet tedbirlerinin yerine getirilmi# ve çevre düzenlenmesi ya-

pıldı$ının tespitini müteakip terk talebini kabul eder.

(2) Arama ve i#letme ruhsatlarının fesih, iptal, terk veya sürenin bit-

mesi nedeniyle sona ermesi halinde, hak sahibine tazminat verilmeksi-

zin kuyular ve bunların korunması için yapılmı# tesisler, gerekli kuyu ba#ı

emniyet tedbirleri alınmı# olmak kaydıyla idareye intikal eder. Di$er

tesis, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sahibine aittir. Bu #ekilde idareye

intikal eden varlıklar ihale ile satı#ı yapılarak gerekli ruhsatlandırma ya-

pılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çe!itli Hükümler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü"ü hizmetleri ile ilgili haklar

MADDE 16  —  (1) MTA, jeotermal ve do$al mineralli su kaynak arama-

larını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak bu Kanun hüküm-

lerine göre ruhsat alarak yapar. MTA’nın arama ruhsatı aldı$ı sahalarda

kaynak varlı$ı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından ihale edilir

ve ihale üzerinde kalan istekliye bu alanda idarece i#letme ruhsatı verilir.

MTA’nın yaptı$ı masra%ar ihale bedeli üzerinden alındıktan sonra kalan

miktar MTA ve idarece e#it payla#ılır.

(2) MTA, yürüyen ruhsat alanları dahil her yerde ruhsat #artı olmak-

sızın her türlü bilimsel ve teknik çalı#mayı yapabilir.
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Kültür ve turizm koruma ve geli!im bölgeleri ile turizm merkezle-

rine ili!kin hususlar

MADDE 17  —  (1) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Te$vik Kanunu

uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma ve geli$im bölgeleri ile tu-

rizm merkezlerinde; 

a) Bu Kanun kapsamında verilecek termal turizm amaçlı i$letme faa-

liyet izinlerinde, imar planları ile belirlenen yatırım alanları ve i$letme-

lerin kapasitelerinin gerektirdi%i kaynak miktarı sa%landıktan sonra di%er

kullanımlara yönelik talepler kar$ılanabilir. Termal turizme yönelik kul-

lanım alanlarında imar planı olmadan faaliyet izni verilemez. 

b) Turizm belgeli tesislerin jeotermal su kullanım bedeli, kullanılan

jeotermal su miktarına göre belirlenir. 

c) Faaliyetler için idarece önceden Kültür ve Turizm Bakanlı%ının gö-

rü$ü alınır. 

(2) Enerji üretimi ve ısıtma uygulamalarına uygun olan akı$kanlar

hariç di%er akı$kanların bulundu%u alanlarda termal turizm amaçlı kul-

lanıma öncelik tanınır. 

(3) Bu madde kapsamında belediyelerce kurulacak $irketler için 4046

sayılı Özelle$tirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 27 nci maddesi uy-

gulanmaz, "çi$leri Bakanlı%ının görü$ü alınır. 

(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili tüm usûl ve esaslar, Kültür ve 

Turizm Bakanlı%ının uygun görü$ü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönet-

melikle belirlenir.

MADDE 18  —  (1) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 

47 nci maddesinin üçüncü fıkrası a$a%ıdaki $ekilde de%i$tirilmi$tir.

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü%ü bu Kanun hükümlerine

göre arama ruhsatı alarak buldu%u madenler için 15 inci maddeye göre

buluculuk hakkını kazanır. Arama ruhsat süresi sonuna kadar Genel Mü-

dürlü%e devredilen bu ruhsatlar 30 uncu madde hükümlerine göre ihale

edilir. "hale sonucu elde edilen gelirin %50’si MTA’ya kaynak geliri olarak

aktarılır."
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MADDE 19  —  (1) MTA yurtiçi ve yurt dı#ında yerli ve yabancı kamu veya

özel tüzel ki#ilerle jeotermal kaynak ve do$al mineralli sulara yönelik ola-

rak arama, ara#tırma, geli#tirme ve bilimsel ve teknik çalı#ma yapabilir.

Asgarî %20 olmak kaydıyla, ilgili #irket ile varılan anla#ma çerçevesinde

belirlenecek oranda i#letme gelirinden pay alır. Bu maddenin uygulama

usûl ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik

MADDE 20  —  (1) Bu Kanunun uygulanmasına dair usûl ve esaslar, bu

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Bakanlık tarafın-

dan çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 21  —  (1) Bu Kanunla, 10/6/1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve

So$uk Maden Sularının !stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun,

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Te#vik Kanununun ek 1 inci mad-

desi ile birlikte 26 Mart 1322 tarihli Mülga Maadin Nizamnamesinin,

26/3/1931 tarihli ve  1794 sayılı 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamna-

mesinin 50 nci Maddesinin Tadiline Dair Kanunun ve 17/6/1942 tarihli

ve 4268 sayılı Mülga Madenlerin Aranma ve !#letilmesi Hakkında Kanu-

nun içmeye ve yıkanmaya mahsus #ifalı sıcak ve so$uk maden sularıyla

kaplıcalar hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmı#tır.
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BE#"NC" BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

GEÇ!C! MADDE 1 — (1) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce,

26/3/1322 tarihli Mülga Maadin Nizamnamesi, 17/6/1942 tarihli ve 4268

sayılı Mülga Madenlerin Aranma ve "$letilmesi Hakkında Kanun,

19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı%ının

Te$kilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda De%i$iklik Yapılmasına "li$kin

Kanun, 927 ve 2634 sayılı kanunlar ile 83/6568 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı uyarınca 3/3/1954 tarihli ve 6309 sayılı Mülga Maden Kanunu kap-

samında verilmi$ ruhsat ve haklar a$a%ıdaki $ekilde intibak ettirilir.

a) "l Özel "darelerinin i$letti%i veya kiraya verdi%i kaynaklar il özel ida-

relerine,

b) "l Özel "darelerinin i$letme ruhsatı verdi%i kaynaklar ruhsat sahip-

lerine,

c) Vilayetçe rüsum ve temettü hisseleri devredilen kaynaklar devir

alan belediye veya köy tüzel ki$ili%i adına,

d) Belediyelerin i$letti%i ve/veya kiraya verdi%i kaynaklar belediye

tüzel ki$ili%i adına,

e) Belediye ve il özel idarelerinin orta%ı oldu%u $irketlerin i$letti%i kay-

naklar $irket adına, 

f) MTA tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden önce kamu veya

özel tüzel ki$iler, belediye ve özel idare ile yapılan sözle$me ve protokol-

lerle verilen i$letme hakları, alanı MTA tarafından belirlenerek ilgili hak

sahibi adına, 

g) 5177 sayılı Kanunun  geçici 5 inci maddesine göre temdit talebinde

bulunulan ve süresi uzatılan içmece, maden suları, ılıca ve kaplıcalar ilgili

hak sahibi adına,

h) Elektrik Üretim A.#. tarafından i$letilen kaynak, alanı MTA tarafın-

dan belirlenerek Elektrik Üretim A.#. adına, 
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idare tarafından alan bazında intibak ettirilir. Elektrik Üretim A.#.

veya Özelle$tirme !daresi Ba$kanlı%ı tarafından bu sahanın üçüncü ki$i-

lere ihale edilmesi halinde, ihale bedelinin %50’si MTA’ya öz kaynak ola-

rak aktarılır. !ntibaklarda sözle$me ve i$letme $artları ile üçüncü ki$ilerin

müktesep hakları sicile i$lenir. 

(2) !$letme imtiyazlı ruhsatlarda ise hak sahibinin geçmi$te kullandı%ı

süre dikkate alınarak toplam süre doksandokuz yılı geçemez. 

(3) !ntibakı yapılan ruhsatlar M!GEM’e bildirilir.

(4) Bu Kanunun yürürlü%e girdi%i tarih itibariyle 927 sayılı Kanuna

göre süresi içinde temdit talebinde bulunulmu$ ruhsatlar ile 5177 sayılı

Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ruhsat almak üzere yapılan yeni

müracaatlar, il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan

5177 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ve 927 sayılı Kanuna göre

sonuçlandırılarak uygun görülenler ruhsatlandırılarak bu Kanuna inti-

bakı yapılır.

GEÇ!C! MADDE 2 — (1) Bu Kanunun yürürlü%e girmesinden önce kaza-

nılmı$ hakların sahipleri, bu haklarına konu olan kayna%a ait mevcut

bilgi ve belgeler ile sahadaki mevcut tesislere ait bilgi ve projeleri, hak

sahibi oldu%unu gösterir ruhsat, izin, imtiyaz, sözle$me, sicil ve benzeri

belgeleri varsa i$letme projesi ve teminat makbuzları ile birlikte altı ay

içerisinde idareye müracaat ederek intibak yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Altı ay içinde intibak talebinde bulunulmayan haklar için teminat

iki katına çıkarılarak altı ay ek süre verilir. Bu süre içerisinde de intibak

talebinde bulunulmayan haklara ili$kin faaliyetler durdurulur.

(3) Kanunun yürürlük tarihi itibariyle bir yıl boyunca müracaat kabul

edilmez. Bu süre sonunda ilk hafta yapılan müracaatlar aynı anda yapıl-

mı$ kabul edilir ve öncelik sırası kura ile belirlenir. !lk hafta içinde yapılan

müracaatlardan asgarî teminat miktarı kadar müracaat bedeli alınır. 

(4) !dare, il sınırları içerisindeki kaynak ruhsatlarını ve ruhsat veril-

mesi M!GEM’ce uygun bulunan müracaatları, bu Kanunun yürürlü%e gir-
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di$i tarihten itibaren üç ay içerisinde; hak sahibi, kaynak ve alan sınır ko-

ordinatları, kayna$ın cinsi, süresi, mülkiyet durumu ve di$er gerekli olan

tüm bilgileri M"GEM’e bildirmek zorundadır.

GEÇ!C! MADDE 3 — (1) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce MTA ta-

rafından, kamu veya özel tüzel ki%ilere, belediyelere, özel idarelere söz-

le%me ile devredilen, kiraya verilen veya kullanım hakkı verilen ve bu

Kanunun yürürlük tarihi itibarı ile sona eren kaynak veya kaynak alanları

ile MTA’nın yaptı$ı çalı%malarla belirledi$i ve MTA adına tescil edilen ve

tescil edilecek kaynak ve/veya kaynak alanları için MTA’ya idare tarafın-

dan arama ruhsatı verilerek M"GEM’e bildirilir. Bu ruhsat alanları, MTA

tarafından ihale edilir. "hale gelirinden MTA’nın yaptı$ı arama masra&arı

dü%üldükten sonra kalan miktar MTA ile "dare arasında e%it olarak pay-

la%ılır.

(2) MTA adına tescil edilen ve tescil edilecek bu sahalardan herhangi

bir nedenle ihale edilemeyenlerden idare payının yarısı MTA’ya ödenir.

GEÇ!C! MADDE 4 — (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi kar%ılı-

$ında, uygulamada 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede teda-

vülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldı$ı sürece bu

ibare kullanılır.

GEÇ!C! MADDE 5 — (1) Elektrik Üretim Anonim #irketi tarafından yapı-

lan kömür tahsis (rödövans) ihalesi sonucunda kömür kullanım hakkı

elde edecek %irketler tarafından yapılacak 1000 MW üzeri güçte yerli

kömür yakıtlı elektrik santrallarından 2014 yılı sonuna kadar i%letmeye

girenlerin üretti$i elektrik, perakende ve toptan satı% lisansı sahibi %ir-

ketler tarafından onbe% yıl süreli ikili anla%malar ile satın alınır ve üstle-

nilecek elektrik enerjisi alımına ili%kin hükümler bu %irketlerin

lisanslarına dercedilir. 

(2) Toptan ve perakende satı% %irketlerine satı%ı yapılacak miktarla
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santralın üretece#i yıllık elektrik miktarı arasında ikili anla$maya ba#la-

namayan bir üretim bakiyesi olu$ursa, bu miktar için Türkiye Elektrik Ti-

caret ve Taahhüt Anonim %irketi alım anla$ması yapar. 

(3) Elektrik Üretim Anonim %irketi tarafından 1000 MW üzeri güçte

yerli kömür yakıtlı elektrik santralı yapılması amacıyla yapılacak kömür

tahsis (rödövans) ihalelerinde isteklilerce; yıllara sâri olarak rödövans

bedeli, onbe$ yıllık süre için yıllara sarî olarak elektrik enerjisi üretim

miktarları ve yıllık birim elektrik enerjisi satı$ &yatları teklif edilecektir.

Bu ihalede seçim, $artnamede belirlenecek esaslar dahilinde, teklif edi-

lecek yıllık üretim miktarları ile yıllık birim elektrik enerjisi satı$ &yatları-

nın çarpımı sonucu olu$acak elektrik alım bedellerinin önceden

saptanmı$ belirli bir iskonto haddi üzerinden ihalenin yapıldı#ı tarihe in-

dirgenmi$ de#erleri toplamı ile rödövans bedelinin de#erlendirilmesi

sonucunda yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 22 — (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü#e girer.

Yürütme 

MADDE 23 — (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2007
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Türkiye Seyahat Acentaları Birli!i (TÜRSAB), 28 Eylül

1972 tarihinde yürürlü!e giren 1618 sayılı "Seyahat

Acentaları ve Seyahat Acentaları Birli!i Kanunu" uya-

rınca kurulmu" olan bir meslek birli!idir. 

TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acentalı#ı mesle#inin ve faaliyet ala-

nının temelini olu$turan turizm sektörünün geli$imine katkıda bulun-

maktır. 

1618 Sayılı Kanun’un belirledi#i yetkiler çerçevesinde meslek disipli-

ninin sa#lanması, mesle#in geli$imine ili$kin faaliyetler, seyahat acenta-

larının kar$ıla$tıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalı$malar,

TÜRSAB’ın hizmet alanı içinde yer alan önemli i$levler arasındadır. Tu-

rizm sektörümüzde ya$anan geli$meler ve kar$ıla$ılan sorunlara ili$kin

tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu

bilgilendirmek de TÜRSAB’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.

TÜRSAB Hakkında  
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Turizm sektörünü etkili bir !ekilde temsil eder, toplumsal bilinci art-

tırır, yasal düzenlemelerin geli!tirilmesinde proaktif bir yakla!ım izler,

üyelerinin ve çalı!anlarının performansını geli!tirir, rekabet ortamını

kontrol eder, Seyahat Acentalarının mesleki anlamda geli!imine katkı

sa"layacak e"itim çalı!malarını organize ederek sektördeki hizmet stan-

dartlarını yükseltir.

De!erler

Misyon

• Güvenilirlik

• Tarafsızlık

• #e$a%ık

• Kararlılık

• Eri!ilebilirlik

• Proaktif

• Ekip Ruhu

• Kalite Odaklılık

• Sosyal Sorumluluk

• Çevre Dostu
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Vizyon

Türkiye Turizm Sektörüne ve Seyahat Acentacılı"ı mesle"ine katkı

sa"lamak, üyelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha aktif,

güçlü ve etkin bir rol üstlenebilmeleri için dijital ça"a uygun yenilikçi ve

sürdürülebilir bakı! açısı geli!tirmektir.

Birlik, bu anlayı! ile Türkiye Turizm Hede%eri, Birle!mi! Milletler Sür-

dürülebilir Kalkınma Hede%eri ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tara-

fından belirlenen Turizm için Küresel Etik Kodları çerçevesinde

davranmayı benimser.



TÜRSAB Kalite Politikası

TÜRSAB;

— Hukuka ve hukukun kayna!ı olarak mevzuata uygun,

— Üyelerinin (seyahat acentalarının) mesleki geli"imine katkı ve des-

tek sa!layarak,

— Çalı"anlarının motivasyonunu ve verimlili!ini artırıcı çalı"malar 

yaparak,

— Kurum olarak dünyadaki teknolojik geli"meleri takip edip gerekleri-

ne uygun davranarak,

— #nsan sa!lı!ı ve güvenli!i ile çevreyi korumaya özen gösterip, bu 

amaca yönelik davranarak,

— Tüm süreçlerini sürdürülebilir kılarak ve sürekli iyile"tirerek, faaliyet

lerini gerçekle"tirece!ini, ayrıca; bu alanda geli"ecek durum ve stan-

dartları uygulamak üzere gerekli eylemlerde bulunaca!ını taahhüt

eder.

TÜRSAB HAKKINDA
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TÜRSAB Sa!lık Turizmi "htisas Ba#kanlı!ı 

Sa!lık Turizmi Çalı#tayı Raporu 2019

26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da ilgili bakanlık

bürokratlarının, de!erli akademisyenlerin, sektörel derneklerin ve

seyahat acentalarının katılımlarıyla gerçekle"en Sa!lık Turizmi

Çalı"tayı’nda a"a!ıdaki konu ba"lıkları tartı"ılmı"tır.

— 30123 Sayılı Sa!lık Turizmi Yönetmeli!i ve Seyahat Acentalarının 

Sa!lık Turizmindeki Rolü

— Yetki Belgesi Kriterleri

— USHA# Yapılanması ve Hede$eri

— Termal Sa!lık Turizmi Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Katılımcıların kıymetli görü"leri ve çözüm önerileri bu raporda der-

lenmi"tir.   

Yayın N º 23/1

ISBN: 978-975-7450-14-6

Bu rapora web sitemizden de eri"ebilir ve 

PDF olarak kaydedebilirsiniz.
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