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BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 
SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari: 30.000TL 

Azami: 400.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
8 MAYIS 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
3.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK 

 

ÖNCELİKLER 

 
1. Bölgede sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerinin 

geliştirilmesi 

 2. Bölgede sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin teknik bilgi düzeyinin ve hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi  

 3. Sağlık turizmi kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

 KOBİ’ler (04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile 

tanımlanan işletmeler)  

 Başvuru yapan işletmelerin teklif çağrısı ilan tarihinden önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 

Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş olması gerekmektedir. (Şubesi Ajansın faaliyet 

gösterdiği Düzey 2 bölgesinde olan başvuru sahipleri için ise şubenin teklif çağrısı ilan tarihinden önce 

açılmış olması şartı aranacaktır)  

  

Öncelik 1: Bölgede sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynaklarının 

ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

 Sağlık turizmi sektöründe çalışan personelin başta mesleki yabancı dil ve iletişim becerileri olmak 

üzere niteliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 

  Yabancı hasta hizmetlerine yönelik personel istihdam edilmesi ve yetiştirilmesine yönelik projeler, 

 Hastanelerde, diğer sağlık kuruluşlarında, termal konaklama tesisi ve termal sağlık tesislerinde 

yabancı hastalar için özel birimlerin kurulması ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması (hasta hakları, 

hasta takip, yönlendirme vb.), 

  Yabancı hastalara refakat edebilecek personelin yetiştirilmesi ve/veya istihdam edilmesine yönelik 

projeler. 

http://www.aya.com.tr/
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   Öncelik 2: Bölgede sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin teknik bilgi 

düzeyinin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 

 Sağlık turizmi kapsamında sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya 

yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika ve akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve 

danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yönelik projeler,20 

  Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmelerin hizmet sunumlarının iyileştirilmesine yönelik 

danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yönelik projeler,  

 Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı hastalara yönelik tabela, tanıtım 

dökumanları, bilgilendirme levhaları vb. hazırlanmasına yönelik projeler. 

Öncelik 3: Sağlık turizmi kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi 

 

 Yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans veya işletmenin kendi yapacağı organizasyon 

programı kapsamında tanıtımların yapılması, 

  Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmelerin sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım 

konularında hazırlatacakları pazar araştırmaları ve benzeri raporlara ilişkin hizmetlerin alınması, 

  Sağlık turizmi kapsamında gelecek turistlerin kalma süresine ve isteğine uygun hizmeti sağlayacak 

ürün veya paket turların belirlenmesine, yurtdışındaki acentalara ve sağlık kuruluşlarına tanıtılmasına 

ve pazarlanmasına yönelik projeler. 
 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Proje kapsamında sözleşme tarihinden sonra istihdam edilecek olan personelin brüt maaş veya 

ücretleri. (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği 

miktarlardan yüksek olmamalıdır) 

 Proje yöneticisi veya projede görev alacak diğer insan kaynağı ihtiyacı için yapılacak hizmet 

alımları (eğitim, danışmanlık vb.)  

 

 Gündelik giderleri (günlük yurtiçi 50 TL, yurtdışı 100 TL’yi aşamaz),  

 Seyahat ve konaklama giderleri (bu giderler proje toplam bütçesinin %5’ini geçemez.) 

 Yeni ekipman, mal ve hizmet satın alma maliyetleri,  

 Sarf malzemesi maliyetleri,  

 Küçük ölçekli yapım işleri (inşaat) maliyetleri (Bu tutar proje bütçesinde öngörülen destek tutarının 

%30’unu geçemez.) 

 

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya bağımsız 

denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen nihai denetim maliyetleri (Toplam 3.000 TL’yi 

geçemez),  

 Görünürlük maliyetleri (bu giderler, proje toplam bütçesinin %2’sini aşamaz).  
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NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 
 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 2011 – 2012 -2013 Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, SMMM, YMM onaylı) 

 

 Başvuru Sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibarıyla son 3 aya 

ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge veya barkotlu internet çıktısı  

 

 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura 

 

 3 adet danışman özgeçmişi ve fiyat teklifleri. 
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