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İSTANBUL KALKINMA AJANSI 

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:100.000 TL 

Azami: 600.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
18 MART 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
20.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
İSTANBUL 

 

ÖNCELİKLER 

Öncelik 1: Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve sunum kalitelerinin 

iyileştirilmesi  

Öncelik 2: Sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar 

 23.12.2014 tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır. 

 Kurum/kuruluş/işletmeler, başka kaynaklardan (Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Dünya Bankası, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, KOSGEB, vb.) desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler 

için Ajansın Mali Destek Programlarına başvuramazlar. 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Sağlık turizminde kültürler arası iletişim konusunda yenilikçi bir eğitim modelinin geliştirilmesi 

ve uygulanması 

 Hastanelerde çalışacak ara elemanların (hastaya refakat, evrak işlerinde destek,lojistik personel, 

uluslararası departmanda çalışacak personel vs.) istihdam garantili olarak eğitim programlarına 

dahil edilmesi 

 Hastane, yaşlı ve engelli bakım merkezi, klinik, rehabilitasyon tesisi gibi sağlık turizmi 

tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda 

akredite olması 

 İşitme engelli hastalar ile tüm tedavi süresince iletişim kuracak ve yönlendirecek sağlık dili 

bilen personelin istihdam garantili olarak eğitim programlarına dahil edilmesi 

 Engelli sağlık turistlerine lojistik hizmet sunan kuruluşların uluslararası standartlara uygun 

şekilde hizmet modelleri geliştirmesi ve uygulaması 
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 Mevcut sağlık hizmetleri sunumu altyapısının sağlık turizmine uygun hale getirilmesine yönelik 

olarak hastanelerde yaşlı ve engelli tedavi ve bakımına yönelik merkezlerin kurulması 

 Sağlık turistleri için tedavi sonrası rehabilitasyon hizmeti sunacak merkezlerin kurulması 

 Uluslararası akreditasyona sahip sağlık turizmine yönelik laboratuvar, ayakta tedavi merkezi 

gibi tamamlayıcı ünitelerin kurulması 

 Refakatçisi olmayan sağlık turistlerine yönelik kent içi hizmetleri içeren dijital uygulamalarının 

geliştirilmesi 

 Sağlık turistlerinin sıhhi durumlarına yönelik ziyaret edebileceği/edemeyeceği yerler hakkında 

bilgiler sunan mobil uygulamaların hayata geçirilmesi 

 Havalimanı altyapısının sağlık turistlerine uygun hale getirilmesi 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları 

 Yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’ını geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Nihai denetim maliyetleri  

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 İmza Sirküleri (Noter onaylı-asıl) 

 

 Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet Belgesi 

 

 YMM ve ya muhasebeci onaylı  2012 -2014   mali tablolar 

 

 20.000 TL ve üzeri alımlar için en az 3 adet proforma fatura ve 1 adet teknik şartname 

 

 Kira kontratı/tapu 

 

 Vergi ve SGK borcu yoktur yazıları 

          ERKAN AKKAŞ 

GENEL MÜDÜR 

0533 3265844 
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