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2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’IN   
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

 
MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

Tanımlar 
MADDE 3/1 

Bu Genelge’de geçen; 
…… 
d) İncelemeci Kuruluş: 
Yararlanıcıların gerçekleştireceği ön 
onay ve destek ödeme başvuruları ile 
işbirliği kuruluşlarının (Hizmet 
İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği 
hariç) ve organizatörlerin 
gerçekleştireceği destek ödeme 
başvuruları için Hizmet İhracatçıları 
Birliği Genel Sekreterliğini; işbirliği 
kuruluşlarının gerçekleştireceği ön 
onay/proje onayı başvuruları ile 
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel 
Sekreterliğince gerçekleştirilecek tüm 
onay ve destek ödeme başvuruları için 
Genel Müdürlüğü, 
…… 
ifade eder. 

Bu Genelge’de geçen; 
 
d) İlişkili kişi: 
1) Destek kapsamındaki yararlanıcının 
ortaklarını, 
2) Destek kapsamındaki yararlanıcıların 
veya söz konusu yararlanıcıların 
ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi 
veya kurumları, 
3) Destek kapsamındaki yararlanıcılar veya 
söz konusu yararlanıcıların ortaklarının 
idaresi, denetimi veya sermayesi 
bakımından doğrudan veya dolaylı olarak 
bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında 
bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, 
4) Ortakların eşlerini, 
5) Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve 
altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy 
hısımları ve kayın hısımlarını, 
e) İncelemeci Kuruluş: Yararlanıcıların 
gerçekleştireceği ön onay ve destek ödeme 
başvuruları ile işbirliği kuruluşlarının (Hizmet 
İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği hariç) 
ve organizatörlerin gerçekleştireceği destek 
ödeme başvuruları için Hizmet İhracatçıları 
Birliği Genel Sekreterliğini; işbirliği 
kuruluşlarının gerçekleştireceği ön onay/proje 
onayı başvuruları ile Hizmet İhracatçıları 
Birliği Genel Sekreterliğince 
gerçekleştirilecek tüm onay ve destek ödeme 
başvuruları için Genel Müdürlüğü, 
…… 
ifade eder. 
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

MADDE 13 - (5) Hastaya dair ulaşım giderlerinin 
desteklenebilmesi için, Türkiye’ye geliş ve 
dönüş tarihleri arasında ilgili sağlık 
kuruluşundan alınan sağlık hizmeti 
tutarının, ulaşım bedelinin en az 5 katı 
düzeyinde olması gerekir. 

MADDE 36/17 - (17) Bu Genelge kapsamındaki destek 
unsurlarından yararlanılabilmesi için 
harcamayı gerçekleştiren 
yararlanıcı/işbirliği kuruluşu ile faturayı 
düzenleyen tarafın ilişkili kişi bağının 
olmaması gerekir. Destek başvurularına 
konu harcama belgelerinde ilişkili kişi 
bağının olması halinde, yararlanıcıların 
söz konusu ilişkinin kapsamı ile ilgili 
olarak incelemeci kuruluşa beyanda 
bulunulması zorunludur. 

EK-7A 
 
 
DESTEKLENEN 
BELGE VE 
SERTİFİKALAR 
LİSTESİ 

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ 
• JACIE Belgesi 
• GCR Uluslararası Akreditasyonu 
• SRC Center of Excellence Belgesi 
 
 
 

EK-13 
HASTA YOL 
DESTEĞİ 
BAŞVURU 
BELGELERİ 

8. İncelemeci kuruluş tarafından 
talep edilebilecek diğer bilgi ve 
belgeler 

8. Ulaşım giderinin yarısının sağlık 
kuruluşu tarafından hastaya ödendiğini 
gösteren banka onaylı ödeme belgesi 
9. İncelemeci kuruluş tarafından talep 
edilebilecek diğer bilgi ve belgeler  
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

EK-21 
TİCARET 
HEYETİ VE 
ALIM HEYETİ 
PROGRAMLARI                                      
DESTEK 
BAŞVURU 
BELGELERİ 

11. İncelemeci kuruluş tarafından 
talep edilebilecek diğer bilgi ve 
belgeler 

11. Sağlık turizmi, film ve yayıncılık 
sektörlerinde Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Kalkınma Ajansları), 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan 
ve heyet programına maddi destek 
sağlanmadığı hususunu içeren resmi 
yazı.  
12. İncelemeci kuruluş tarafından talep 
edilebilecek diğer bilgi ve belgeler 
 

 


