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DAĞITIM YERLERİNE
Onuncu Kalkınma Eylem Planı (2014-2018) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
kapsamında öngörülen hedeflere ulaşılmasına destek olmak üzere uluslararası tanıtım
faaliyetlerinde kullanılacak Sağlık Rehberi 2017-2018 (Health Guide 2017-2018) kitapçığının
çalışmalarına başlanmıştır.
Sağlık Rehberi (2017-2018) kitapçığında sağlık turizmi sektöründe hizmet vermekte
olan kurum ve kuruluşlara yer verilmesi planlanmaktadır. Sağlık turizmi hizmeti veren kamu,
özel ve üniversite sağlık kuruluşlarından (hastane, özel muayenehane, termal sağlık tesisi, yaşlı
bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri vb.) talep edilen bilgileri ekteki şablona uygun
biçimde, tanıtım metninin Türkçe ve İngilizce dilinde her biri 1 sayfayı geçmeyecek
şekilde A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde
oluşturulması; ayrıca yüksek çözünürlüklü 3 fotoğraf (kullanım hakkı Sağlık Bakanlığına
ait olmak üzere) JPEG ve vektörel formatta kuruluş logosuyla birlikte temin edilmesi,
ekteki örnek formata uygun her bir kuruluş için ayrı dosya ve il bazında tek bir sıkıştırılmış
dosyanın (.zip, .rar, vb.) İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Turizmi Birimleri tarafından 24.02.2017
tarihine kadar esmafiruze.incili@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
1- Talep Edilen Bilgilere dair örnek format (1 Sayfa)
2- Örnek dosya görünümü (1 Sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlükleri

Bilgi:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
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EK 1
X HASTANESİ
Bed Capacity
Medical Units for international patients
International accreditation
International achievements
Number of international patients (2016)
Available languages
Hospitality services
International patients contact information

Private Hospital / Established in 2012
50
Eye diseases; Cardiology; General Surgery;
Plastic Surgery
JCI
Cardiology Clinic of the Year
1.500
English, Arabic; Sign language
Airport transportation; 5* Hotel accommodation
Telephone:
Email
Website:
40 km

Distance to airport
Patient interview (including name and surname)
I’m from Bahrain. I was in need of a surgical operation but it was not available in my country. I searched for
options abroad. One of my relatives recently had an operation in Turkey. They were very pleased with the
services. She encouraged me to go to Turkey for the operation. When I came here, I agreed with her. The
hospital had anything a patient can think of. Both doctors and other health staff were very friendly and
helpful. We didn’t have any language problems. They thought about everything. We were met at the airport,
settled in a marvelous hotel. My family had time for sightseeing in the city when I was resting in the hospital.
I’ve also had some great time as a tourist when I recovered. I’ll certainly come back as a tourist again to spend
more time in this beautiful country and recommend Turkey everyone for their health issues.

Y THERMAL RESORT
Bed Capacity
Cure options
Accreditation
Number of international visitors (2016)
Available languages
Hospitality services
Contact information

5* Hotel / Established in 2012
50
Rheumatical diseases; Arthritis; Osteoporosis
Ministry of Culture and Tourism of Turkey
1.500
English, Arabic; Sign language
Airport transportation; Recreation
Telephone:
Email
Website:
40 km

Distance to airport
Visitor interview (including name and surname)
I heard a lot about the SPA facilities in Turkey and finally had a chance to visit the country. I’m from
Germany and our SPA centers are also very famous but I wanted to discover somewhere new and I’m very
happy that I’ve chosen Turkey. The hotel was very luxurious and comfortable. The food was fascinating. I’m
a 68 years old single woman. I spent one month in the hotel. Most of the time in the gorgeous thermal pools!
I’ve enjoyed the sunny weather and made great friends. I don’t speak Turkish but language is not a barrier
here at all. Many people speaks German, and there rest speaks English. Turkey is a must-see country with its
people, food, historical sites and beautiful nature. It was one of the best holidays I’ve had!
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