
TERMAL TESİSLERDE YURTDIŞINDAN GELEN (ULUSLARARASI) KONUK KAYIT 

FORMLARI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Sağlık Turizmi Tanımları 

Uluslararası Hasta: Sağlığını korumak, korumak için önlem almak, sağlığını geri kazanmak, tedavi 

olmak amacıyla yurtdışından (kendi ülkesinden) ülkemize gelen kişiye denir. 

Kamu Sağlık Tesisi: T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı, tedavi ve sağlığın korunması hizmetlerini veren 

sağlık tesisi. 

Özel Sağlık Tesisi: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, denetlenen ve akredite edilen, tedavi 

ve sağlığın korunması hizmetlerini veren sağlık tesisi. 

Termal Tesis: Mineral değeri yüksek sıcak suların ve bunlara ait çamurların iklim kürü, fizik tedavi, 

banyo, çamur banyosu, rehabilitasyon, masaj, psikoterapi gibi yöntemler kullanılarak bazı rahatsızlıkların 

tedavi edildiği veya etkilerinin azaltıldığı veya tatil amaçlı kullanılan tesis. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ve kas-iskelet sistemi 

bozukluklarının tedavi edildiği merkez. 

1- İl Sağlık Müdürlüğü bu formların termal turizm yapan otellere ve tesislere, sağlık birimlerine (özel 

ve kamu) dağıtımını sağlayacaktır. 

2- Formlarda bilgisi girilen kurum bir otel ise ruhsatlandırılmış sağlık ünitesinin/biriminin olup 

olmadığı ilgili kutucuğa yazılacak ve bu birimin bir sağlık kuruluşuyla (özel, kamu, üniversite) 

entegre mi olduğu ya da bağımsız mı olduğu not düşülecektir. 

3- Formlardaki bilgiler eksiksiz doldurulacak ve Microsoft Excel formatında elektronik 

olarak sggm.saglikturizmi@saglik.gov.tr adresine gönderilecektir. EBYS üzerinden gönderecek 

İl Sağlık Müdürlükleri, formları sisteme yüklerken sadece Microsoft Excel dosyası olarak 

yükleyeceklerdir. Başka formatta (PDF, JPEG, fotoğraf, Word vb.) gönderilen belgeler işleme 

alınmayacaktır. 

4- Doldurulan formlar bulunulan ildeki İl Sağlık Müdürlüğünde Sağlık Turizmi 

Sorumlusu/Koordinatörü aracılığıyla Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’na ulaştırılacaktır. 

5- Formlar öncelikli olarak belirtilen 25 İl Sağlık Müdürlüğü (Adana, Afyonkarahisar, Ankara, 

Antalya, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kayseri, 

Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yalova, Yozgat) 

tarafından değerlendirilecek, diğer İl Sağlık Müdürlükleri de illerinde termal turizm yapan tesisler 

var ise, bu tesisler ve sağlık birimleri tarafından bu formların doldurulmasını sağlayarak tarafımıza 

iletecektir. 

6- Termal tesislerde ve sağlık birimlerinde çalışanların, formların doldurulmasıyla ilgili soruları için 

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık Turizmi Sorumlusu ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

7- 2012, 2013 ve 2014 yılları için 3 (üç) ayrı form düzenlenmiştir. Formlar, yıllarına göre ayrı ayrı 

doldurulacaktır. Termal hizmet veren her tesis veya sağlık birimi 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait 

formları Microsoft Excel formatında ayrı ayrı dosyalar halinde gönderecektir. 

8- Antalya’da talassoterapi tedavi hizmeti veren otellerin ve kliniklerin de, verdiği bu hizmetler 

formlarda kayıt edilecektir. 

İletişim: 

sggm.saglikturizmi@saglik.gov.tr  
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