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Sağlık sektöründe öncelikli yatırımlar…
• Türkiye’nin büyüyen ekonomisi 

ve gün geçtikçe büyüyen yatırım 
potansiyeli, son yıllarda yerli ve 
uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye 
olan ilgisini oldukça artırmıştır. Sağlık 
sektörüne yapılan yatırımlar ile 
birleşme ve satın almaların artması 
sağlık sektöründeki ilerlemeye 
önemli katkıda bulunmuştur.

• Bununla beraber yatırım teşviklerine 
yönelik yeni düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesi de sağlık 
sektörünün yükselişe geçmesinde 
önemli rol oynamaktadır.

• 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konan 
Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar uyarınca sağlık 
sektöründeki ilaç üretimi yatırımlarına  
önemli teşvikler sağlanması 
öngörülmüştür. Bu bağlamda, genel 
teşvik uygulamalarının yanında 
belli özellikler taşıyan yatırımlar 

08.04.2015 tarih ve 29320 numaralı 
Resmi Gazete’de yayımlanan karar 
ile “öncelikli yatırım konuları” arasına 
alınmıştır ve daha yüksek destek 
yoğunlukları ile desteklenmeye 
başlanmıştır. 

• Devletin “yatırım teşvik sistemi” 
kapsamında sağladığı desteklere 
ek olarak, Kamu-Özel Ortaklığı 
kapsamında yapılan hastane 
yatırımlarına da bir takım destekler 
(KDV istisnası gibi) sağlanmaktadır. 
Kamu – Özel Ortaklığı kapsamında 
sağlanan destekler bu dokümanda 
kapsanmamıştır.

• Bununla beraber, Türkiye’nin 2017-
2019 orta vadeli programında yer 
alan makroekonomik politikalara 
bakıldığında sağlık sektörünün, 
öncelikli desteklenecek sektörler 
arasında değerlendirildiği ve 
desteklenmeye devam edileceği 
anlaşılmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretine Devlet Teşvikleri
02/06/2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8 sayılı Döviz 
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ve ilgili Tebliğ ile 
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin 
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini amaçlamakta; bunun için Türkiye’de 
yatırımcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması öngörülmektedir. 

• Döviz kazandırıcı bu hizmetler kapsamında sağlık turizmi de 
desteklenmektedir.

• Bu Karar kapsamında “sağlık kuruluşu”, ilgili kamu kurumunun izin ve 
denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya 
kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşlarını; “sağlık 
turizmi şirketi” ise yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve 
organizasyon hizmetleri sunan şirketi ifade etmektedir. 



KPMG teşvik düzenlemeleri kapsamında size nasıl 
yardımcı olabilir?
• Planlanan Yatırım - Teşvik Sistemi ilişkisine yönelik danışmanlık
• Teşvik başvuru süreci danışmanlık işlemleri
• Yatırım süreci yönetimi / danışmanlığı
• Yatırımın tamamlanması ve teşvik belgesinin kapatılması işlemleri

Sağlık kuruluşları tarafından 
yurt içinde istihdam edilen ve 
tercümanlık hizmeti veren en 
fazla 2 (iki) adet personelin aylık 
brüt ücretleri % 50 oranında ve 
personel başına yıllık en fazla 
25.000 ABD Doları ve tercümanlık 
hizmet alımına yönelik giderleri 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 
50.000 Amerikan Doları’na kadar 
karşılanabilecektir.

• Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi 
halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri 
hasta başına % 50 oranında ve en fazla 
1.000 ABD Doları,

• Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 
Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 
200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla 
ulaşım giderlerinin tamamı ödenmektedir. 

Sağlık kuruluşları tarafından;

• Yurt dışından davet edilen ilgili kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 
münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt 
içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama 
etkinliklerine ilişkin giderleri %50 oranında 

ve program başına en fazla 50.000 ABD 
Doları, (işbirliği kuruluşları için %70 
oranında ve program başına en fazla 
100.000 ABD Doları)

• Yurt dışından davet edilen akademisyen/
uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla münhasıran 
yurt dışına yönelik olarak yurt içinde 
gerçekleştirilen eğitim programlarına 
yönelik harcamaları, %50 oranında 
ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları 
desteklenmektedir. 

Sağlık kuruluşları bu destek unsurlarından yıllık 
en fazla 5(beş)er adet etkinlik programı için 
yararlanabilmektedir. 

Karar kapsamında “Sağlık turizmine ilişkin faaliyetlere verilen destekler dikkat 
çekmektedir. Bu destekler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Destek türü
Destekten 
faydalananlar

Destek oranı
Destek Tutar 
tavanı ($)

Tescil giderleri desteği SK %50 50.000

Pazar araştırması, yabancı 
şirket alımına yönelik  
danışmanlık hizmetleri desteği

SK SK: %60 SK: 200.000

Pazara giriş kapsamında 
katlanılan belgelendirme ve 
sertifika giderleri desteği

SK %50
50.000 (belge 
başına en fazla)

Reklam, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin harcama 
desteği

SK SK: %60 SK:  400.000

Yurt dışı ofis brüt kira ve 
komisyon harcamaları desteği

SK SK: %60
SK:120.000 
(birim başına)

Rekabeti artırma amaçlı alınan 
danışmanlık hizmetleri desteği

SK %50 200.000

Türkiye’ye uluslararası hasta 
getirilmesi desteği

SK %50 100.000

Sağlık Bakanlığı ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri 
tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru 
ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği 
garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket 
etmemelidir. 
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