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22 nci Dönem SAĞLIK TURİZMİ KOMİTESİ FAALİYET RAPORU 
 
 

GÖREVİMİZ: 
 Sağlık Turizmi Komitesi olarak; Sağlık Turizmi yapan, yapmaya çalışan, yapmayı düşünen ve 
ileride yapabilecek tüm Seyahat Acentelerinin sorunlarını çözmek, isteklerini ve taleplerini karşılamak 
için çalışmaktır. Bu amaçla; Sağlık Turizmini aktif olarak yapan, yapmaya çalışan ve bu işin uzmanı 
veya duayeni olmuş Seyahat Acentesi Sahiplerinin, Yetkililerinin görüşlerini, fikirlerini ve 
tecrübelerini, diğer Seyahat Acenteleri Sahipleri ve Yetkilileri ile paylaştırmak için toplantılar 
düzenlemek ve bu paylaşımları yazıya dökerek TURSAB Yönetiminin onayını olarak tüm üye Seyahat 
Acenteleri ile paylaşmaktır. Ayrıca ilgili kanunlarda, yönetmeliklerde Sağlık Turizmi ile ilgili yapılacak 
değişikliklere katkıda bulunmak, bu konudaki duyuruları ve dokümanları internet ve TURSAB Web 
sitesi vasıtasıyla tüm Seyahat Acenteleri ile paylaşmaktır. Sağlık Turizmi konusunda yapılan, yapılacak 
tüm toplantı, etkinlik, çalıştay, seminer, kongre, konferans vb. tüm organizasyonları takip etmek, 
yönetimin onay verdiklerine katılmak, üyelerimizin katılımını sağlamaktır. 
 

22. Dönem Sağlık Turizmi Komitesi Yönetimi      : 
Sağlık Turizmi Komite Başkanı   :  Nejat Erbil AĞMAN MSN Turizm 
Sağlık Turizmi Komite Başkan Yardımcısı :  Betül HEKİMOĞLU Besan Turizm 
Sağlık Turizmi Komite Başkan Yardımcısı :  Yeşim KIRAL  Bluesshuttle Turizm 
 

17 Şubat – 29 Haziran 2016 tarihleri arasında 11 adet komite toplantısı yapılmıştır. 
 
 

YAPILAN/DEVAM EDEN/YAPILACAK OLAN FAALİYETLER: 
 

1. Sağlık Turizmi Komitesin Yol Haritası Çıkarmak için Komite Üyeleri ile çalışma başlatılmıştır. 
 Bu yol haritasının birinci amacı; Türkiye’mizin Sağlık Turizminde Marka Ülke olma yolundaki İMAJ’ını en 
üst düzeyde tutmaktır. Bu ana amaç için, TURSAB üyesi Acentelerin Sağlık Turizmi yaparken karşılaştıkları, 
karşılaşabilecekleri, eksiklik, aksaklıkları, sorunları ve tüm engelleri tespit etmek, çözüm önerileri üretmek ve bu 
konuları TURSAB Yönetimine arz etmektir. Bunun için bize gerekli olan çalışma prensiplerini belirlemek ve bir yol 
haritası çıkarmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 
 

2. Sağlık Turizmi yapan acentelerimizin en büyük sorunlarından biri olan; Acenta ile 
Hastane/Sağlık Kuruluşları arasındaki hizmet sözleşmesinin hastane lehine tek taraflı ve acente 
aleyhine düşük komisyon % ile başlatılması. 
 Hastanelerle/Sağlık kuruluşları ile her fırsatta bir araya gelindi. Bu konu konuşuldu ve sözlü olarak en 
az %20 komisyonla başlatılması konusunda mutabakata varıldı. Sözleşme konusunda tek taraflı maddeler, 
hukuk departmanımızca incelenip, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgili acentaya verilmektedir. 
 

3. Türkiye’de bulunan tüm Hastane/Sağlık Kuruluşları ile TURSAB çalışanları, Acenteler ve 
Acente çalışanları ile tüm bunların 1 nci derece yakınlarının yararlanacağı indirim oranları. 
 Hastanelerle/Sağlık kuruluşlarından; TURSAB üyelerine yapacakları indirim oranlarının (bu oranların 
altında bir indirim oranı başka bir kuruluşa, şirkete verildiğinde, TURSAB indirim oranları en fazla indirim 
oranına çekilecektir maddesi konulmuştur) yazılı olduğu protokoller yapılmıştır. İlk Protokol Bayındır Grup 
Hastaneleri için TURSAB Başkanımız tarafından imzalanmasıı beklenmektedir. 
 

4. 12-13 Mayıs  2016 tarihleri arasında OKAN Üniversitesinin Tuzla Yerleşkesinde yapmış 
olduğu Engelsiz Sağlık Turizmi konferansına konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 
  Engelsiz Sağlık Turizmi konferansına Komite Başkan Yardımcısı Yeşim KIRAL ve komite üyesi Emre 
AFANYALI katılmıştır. Konferansta öne çıkan konular; Seyahat Acentelerinin, Otellerin ve Transfer araçlarının 
engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamadığı. Alt yapı ve donanım eksikliklerinin çok olduğu ve giderilmediği. 
İstatistiki bilgiler olarak; engelli bireylerin %82 sinin seyahat amaçlı, %43 ünün sağlık amaçlı seyahat ettiği, %76 
sının refakatçisi ile birlikte seyahat ettiği, tüm bu seyahatlerin %50,4 ünün ise Seyahat Acentesi ile gelmiş olduğu 
sonuçları tespit edilmiştir. 
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5. TURSAB ve Sağlık Turizmi Konseyi Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Sağlık Turizmi 
Çalıştaylarına çoğunlukla katılım sağlanmış ve bundan sonra düzenlenmesi planlanan çalıştaylara 
da katılım sağlanacaktır. 
 25 Mayıs 2016 Tarihinde İstanbul Taksim Elit otelde düzenlenen Hastanelerle/Sağlık kuruluşları ile 
Acenteler Çalıştayına, 10-12 Haziran 2016 tarihleri arasında Afyon da düzenlenen Termal Oteller ve Acenteler 
Çalıştayına komite olarak ve profesyonel kadro olarak yüksek oranda katılım sağlanmıştır.  
***Taksim Elit otelde düzenlenen toplantıya 200 ün üzerinde acente katılmıştır. 20 nin üzerinde Büyüklü küçüklü 
hastane ve sağlık kuruluşları katılmıştır. Bu hastane ve sağlık kuruluşları ile yapılan ikili görüşmelerde, Sağlık 
Turizmi Komitesi olarak 3 konu konuşulmuş ve sözlü olarak mutabakata varılmıştır. 1. TURSAB Çalışanları, 
Acente Ortakları ve çalışanları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine yüksek oranda indirim 
sağlanması konusu. 2.Acenteler ile Hastane/Sağlık Kuruluşu arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesinde alt 
taban komisyon % desinin %20 den aşağı olmaması konusunda mutabakat sağlanmıştır. 3.Yurtdışı Hizmet 
Sözleşmesinin bir benzerinin yurtiçinde de uygulanabilirliğinin araştırılması ve uygulanabilirse aynı Hizmet 
Sözleşmesi oranlarının uygulanması konusunda mutabakat sağlanmıştır. 
***Afyonda B2B toplantılarında 5 yıldızlı 8 otel ile görüşülmüş ve Sağlık Turizmi yapan acentelere en iyi fiyat 
garantisi verilmesi sözü alınmıştır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üni.Tıp Fakültesi Dekanı ve diğer yetkilileri ile 
görüşülmüş ve Acenteler ile Hizmet Sözleşmesi yapılmasının önü açılmıştır. Acenteler ile Hizmet Sözleşmesi 
yapabilecekleri, bu konuda bir çalışma yapılması konusu kararlaştırılmıştır. 
 

6. Türkiyenin Termal Kaynakları haritasının çıkartılarak bir kitapta yayınlanması için; Türkiye 
de bulunan Üniversitelerin ilgili bölümleri yetkililerinin katılacağı bir Çalıştay yada toplantının 
planlanması için çalışmalara başlanması. 
 Bu konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere; Uludağ Üniversitesi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile görüşmeler, TURSAB Yönetiminin onayıyla resmi yazışmalar yaparak 
konuyu iyi bir zemine oturtarak, belli bir aşamaya gelince de bu konuda bir çalıştay yapılmasını sağlamak için 
komite olarak çalışmalar devam etmektedir. 
 

7. Sağlık Turizmi Teşviklerinden yararlanmak için, Acentelerin Ekonomi Bakanlığı teşvikleri 
konusunda, KOSGEB teşvikleri ve kredileri konusunda, İŞKUR teşvikleri konusunda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.  
 Bu konuyla ilgili Eğitim Komitesinin organize etmiş olduğu ve KOSGEB ve İŞKUR Yetkililerinin katıldığı 
toplantı tüm üyelerimize TURSAB tarafından duyurulmuş ve katılımlar yapılmıştır. Sağlık Turizmi Teşvikleri 
konusunda tüm Acenteleri bilgilendirmek içi Ekonomi Baklanlığından bir yetkilinin, yapılacak herhangi bir 
Komite toplantısına katılmasını sağlamak için TURSAB yönetimi onayıyla girişimlerde bulunmaktadır. 
 

8. Sağlık Turizminin de içinde bulunduğu bu kriz ortamında; müşteri sayımızı artıracak, hedef 
ülkelerde pazarlama yapmamızı ve rakip ülkelerden bir adım öne geçmemizi sağlayacak önlemlerin 
alınması ve Devlet tarafından desteklenmemiz gereken konuları belirlemek için, ayrıca Sağlık 
Turizmin de karşılaşılan tüm sorunları tespit etmek için, tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir 
çalışma yapmak zorunluluğu doğmuştur. Bu paydaşlarla birlikte bir araya gelmek için gerekli 
girişimlerde bulunmalıyız. 
 Sağlık Turizmi konusundaki paydaşlarımız olarak, başta OHSAD ve THY olmak üzere, diğer Sağlık 
Turizmi yapan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekleri tespit ederek, tüm sorunların, eksiklik ve aksaklıkların tespit 
edilerek, çözüm önerilerinin tartışılıp, tespit edilecek bir koordinasyon ve işbirliği toplantı düzenlemek için 
çalışmalara başladık. TURSAB Yönetiminin oluruyla bu toplantının en kısa sürede yapılması için çalışmalarımız 
sürmektedir. 
 

9. TURSAB üyelerinden 3. Yaş kuşağında olanların/olduklarında istedikleri zaman sağlıklı 
hayat sürmeleri için bakımevi/hastane/otel konseptinde bir TURSABEVİ Projesinin hayata 
geçirilmesi amacıyla yer tahsisi için çalışmalara başlanması.  İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, Vakıflar Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve amacımıza uygun 
yerlerin tespit edilmesi. 
 TURSABEVİ projesini hayata geçirmek için uygun ve TURSAB a herhangi bir masraf/yada az maliyete 
mal olacak bir bina/yer arama çalışmaları devam etmektedir. 
 

10. Ekonomi Bakanlığının Sağlık Turizmi, Hizmet Sektörü Desteklerinden Acenteler olarak 
yararlanabilmek için, hedef ve öncelikli ülkeler listesinden Öncelikli ülkeler seçilerek, bu fuarlara 
katılım sağlamak. 
 21.Dönemde Azerbeycan ile TURSAB arasında yapılan protokole benzer protokol yapılacak ülkeler 
belirlenmiştir. Bu ülkeler; Kazakistan, Gürcistan ve Kenya olarak belirlenmiştir. Bu ülkelerin konsoloslukları ile ön 
görüşme yapılması konusunda TURSAB Yönetimin onayı alınmıştır. Resmi yazışmalarla randevu alındıktan sonra 
görüşmeler başlatılacaktır.  
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11. Uluslar arası Sağlık Turizm Konferansı Düzenlenmesi. 
 Sağlık Turizminin altyapısının kurulması, kaçak faaliyetlerin önlenmesi, devlet teşviklerinin 
düzenlenmesi, kanuni yapının ve örgütlenmenin tamamlanması, Sağlık Turizmine gelen hastalara devlet 
garantisinin verilmesi, eğitimli ara elaman yetiştirilmesi, sağlık turizmi konusunda Hastane/Sağlık kuruluşu ve 
Acentelerin özel akreditasyon verilmesi vb. gibi konularda çalıştaylar, toplantılar yapılması ve sonucunda ise 
ULUSLAR ARASI Sağlık Turizmi Konferansının düzenlenmesi konusunda Devlet ve Özel Üniversiteler ile koordine 
kurulması için TURSAB yönetimine konu arz edilmiştir. 
 

12. Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantıların TURSAB BYK.larında düzenli olarak yapılması. 
 BYK.larda Sağlık Turizmi Bilgilendirme toplantıların düzenlenmesi konusunda TURSAB Yönetiminden 
onay alınmıştır. Toplantı Düzenlenecek BYK.lar; Tekirdağ/Edirne, Ankara, İzmir/Kuşadası, 
Trabzon/Ordu/Giresun, Adana, Antalya/Alanya, Gaziantep, Diyarbakır/Batman/Mardin, Bursa/Yalova, Bodrum 
ve Bolu/Yedigöller. Bu BYK.larda Sağlık Turizmi Acenta ve Hastane/Sağlık Kuruluşları bilgilendirme toplantıları 
yapılacaktır. Tarihler konusunda planlama devam etmektedir. 
 

13. “ENGELSİZ TURİZMİ” konusunda ülkemizin öne çıkmasını ve bu anlamda Dünyanın en iyi 
destinasyonu olabilmesini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. 
 Engelsiz Turizmde öncelikle İstanbul’un öne çıkarılması gerektiği konusunda komite olarak ortak fikir 
birliğine vardık. Bu amaçla; eğitmenler hariç sadece engelsiz kişilerin çalıştığı, ürettiği, servis yaptığı, eğitildiği, 
meslek kazandığı, uygulamalı restaurant, cafe, butik otel, bar vb. hizmetlerin verildiği bir işletmenin açılması için 
çalışmalar yapılması konusunda, Vakıflar Genel Müdürlüğünden İstanbul merkezinde ve çevresinde yenileme 
yapılması düşünülen binalardan talep edilmesi ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları veya Devlet desteği alarak 
projenin hayata geçirilmesi, engelli vatandaşlarımızın buralarda eğitim ve sosyalleşme ortamının geliştirilmesi 
yapılarak “ENGELSİZ TURİZMİN” en büyük destinasyonunun İstanbul olabileceği düşünülmüştür. Bu konuda 
Vakıflar İstanbul İl Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin uygun olacağı, TURSAB Yönetim Kuruluna arz edilmiştir. 

 


