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Gündem 

İlimizde sağlık turizmini geliştirmek ve bu konuda durum değerlendirmesi yaparak eylem planı 

oluşturmak amacıyla bir araya gelinmiştir. 

 

Toplantı Notları 

 Geçen sene iki ayrı sağlık turizmi koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıların 

sonuç bildirgelerinin hazırlanması devam ederken ilimizde yaşanan deprem felaketi ve 

sonrasında yaşadığımız pandemi nedeniyle etkinlikler ertelenmiştir. Konu başlıklarının 

üzerinden yeniden geçilerek durum değerlendirmesinin yapılması buna bağlı olarak 

faaliyet planının oluşturulması gerekmektedir. 

 Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sağlık sektörünün katılımıyla sağlık 

turizmine yönelik çalıştay oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür. 

 2021-2023 sağlık turizmi eylem planının hazırlanması, 

 Çalıştay Sekreteryasının ELTURK DER tarafından yapılması. 

 Toplantıda ELDURK DER Başkanı Murat Solmaz tarafından Çalıştay konu 

başlıklarıyla ilgili bir sunu yapılmış olup, katılımcıların görüş ve önerileri 

doğrultusunda maddeler belirlenmiştir. 

 Eylem Planında yer alması gereken konu başlıkları şunlardır: 

 Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulunun oluşturulması ve kurulun ayda bir kez 

toplanması, 

 Sağlık turizmi alanında ilimizde bulunan hastanelerin ve doğal termal suların 

değerlendirilmesi, 

 Sağlık turizmi konusunda kamuoyu bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, 

 Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek fuarlara katılım sağlanması, 

 Anadolu’nun ilk sağlık turizm fuarının Elazığ’da yapılması 

 Hedef pazarların belirlenmesi, 

 Elazığ sağlık turizmi web sitesinin oluşturulması, 

 Alanında uzman doktorların imajlarının ön plana çıkarılması, 

 İlimizde bulunan hastanelerin fiziki alt yapılarının sağlık turizmine uygun olarak 

iyileştirilmesi, 

 Hedef pazarın ihtiyacına cevap verecek nitelikte personele dil eğitimi verilmesi, 
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 Sağlık turizmi konusunda nitelikli personel yetiştirilmesi, 

 AB, FKA ve KOSGEB destekli projeler geliştirilmesi, 

 Fuar alanının oluşturulması için hastanelerin tanıtımının yapılması ve 

düzenlenen fuarlarda hastanelerin stant açması, 

 Hastanelerin tanıtımına yönelik kitapçık, broşür vs. oluşturulması, 

 Jeotermal turizm için ilimizdeki termal suların değerlendirilmesi, 

 İlimizdeki mevcut otellerde hastanelerin tanıtımına yönelik tanıtım filmi ya da 

broşür olması, 

 Havalimanında tanıtım çalışmalarının yapılması, 

 İlimize dışarıdan gelen hastalara yönelik bir veri tabanının oluşturulması, 

 Sağlık turizmi paketi satan seyahat acentelerinin ilimize davet edilerek 

tanıtımların etkinleştirilmesi, 

 

Bunun dışında: 

 

 İlimizde sağlık turizmi belgesine sahip üç adet hastane bulunduğu, 

 Medical Park Elazığ Hastanesi’nde daha çok Irak’tan gelen hastaların tedavi edildiği, 

 Üniversal Göz Elazığ Hastanesi’nde yılda 4000 yurt dışı ikametli hastaya hizmet 

verildiği, 

 Ortadoğu ülkelerinden  (Irak, Azerbaycan, Kuveyt vs.) gelen hastaların beklentilerinin 

düşük olması nedeniyle bu pazarlara yönelmesinin alternatif olarak görülmesi, 

 İlimizde otel sayısının fazla olması, 

 İlimizin mide, göz, obezite, beyin pili ameliyatlarında başarılı olması ve ön plana 

çıkması, 

 Sağlık turizmi alanında ihtiyaç analizi yapılması 

 Sağlık turizmi konusunda bölgesel olarak hareket edilmesi (Elazığ, Malatya, Bingöl, 

Tunceli) 

 Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını 

yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve 

koordine etmek amacıyla kurulmuş olan USHAŞ (Uluslararsı Sağlık Hizmetleri A.Ş.) 

ile görüşmeler yapılarak gündemine bölgemizin alınmasının sağlanması, 

 Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan jeotermal suyun değerlendirilerek bölgemizin en 

büyük termal tesisinin yapılması için tesisin kurulum çalışmalarının devam ettiği,  

 

Konuları görüşüldü ve Toplantı sonlandırıldı. 

 

 


