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Sekretaryası odamız tarafindan yürüttılen ve odamızın ev sahipliğinde gerÇekleŞtirilen,

Fethiye,deki turizm paydaşlarının düzenli aralıklarlabir araYa gelerek toPlaıdığı "FethiYe Turizm

Konseyi,, toplantılarında bölge t r.ir.ini iigiı.ndiren her tiırlüionuYla aıakaıı kararlar alınmakta

u. g...kli hazırlıklar yapılmaktadır,

Müdürlüğünüz bünyesinde görev _alan 
yetkililerinin de katılımlarıYla 03.03.2022 tarihinde

odamızda gerçekleştirilen Turizm ş:i* toplantısında Muğla,du ,ugı,k turizmi konusu ele

alınmış olup, Müdürlüğüniizde sağlık i,riir.ni koordinatörü olarak görev yapan Dr, Çiğdem

Demirci tarafindan bilgilendirm. .rn .u-yupılmıştr. Söz konusu srınumda sağlık turizminin

Muğla için çok büyük firsatlar bTirgr{ğılerçeğind:l " sağlık turizmi açısından bölgemizin

taşıdığı potansiyelj* u.ır."oiımekle ui.iiit.ln"yizık ki gerekİ yatırımların heniiz yapılamadığı,

dolayısıyla da bu p"i"."vaın henüz kullanılmadığı ifade edilmiştir.

söz konusu sunumun bitmesini müteakip, Muğla'da sağlık turizmi alt yapısı ve yatırımlar

hususunda toplantıya katılan turir* ,.ı.too paydağa., taraflndan değerlendirmelerde

bulunulmuştur. sunumun bitiminde sektör paydaşları tarafindan Bölgemizde sağlık turizminin

geliştirilmesinın ontın ,ds bazı "rg.ıı.. 
t"*iit .oiıoigi 

. 
dile getirilmiş_ 91"p,_ 

sağlık turizminin

geliştirilmeslni., ortırdeki enge[eri-iç.r., bir res-mi Yurr:^rrrn Muğla Vatiliği tarafindan

değerlendirilmesi udr.ru Müdürlüğiinüze iletilmesi istişare edilmiştir,

Fethiye,desağlıkturizmiyetkibelgelilOkuruluşbulunmaklabirlikte;bunlarınçoğunluğunu
ağız vediş sağlığı m.rt.rı.rloi, "r;;*t"a",.ır,ıedikal 

turizm dıŞında diğer sağlık turizmi

çeşitlerinden olan termal furizm, ;;ı, ;. engelli turizmi alanlarında da yatırım olanakları

bulunmasrna rağmen eksiklikler olduğu aşikardır,

Turizm konseyi paydaşlarımız tarafindan, özellikle terma, turizm altYaPısının geliŞtirilmesi

noktasında en büyük engel olarak, di;;rin öÇr bölgesi olmasından $olavı 
gerekli izin ve

ruhsatların temin edilmesinde sorunlar" ve zorlukla. yuş"*argı akta.rılmaktadır' FethiYe'de kış

sezonunda bahse konu hizmetleri verebilecek elli adeı 
"iuu.rrrdu 

butik oteltulunmakla birlikte;

özellikle büyük ı.onutıu*u işletmelerin kış turizmine entegrasyonu iÇin ÖÇr önemli bir unsur

olarak karşımıza çıkmaktadır. ıyrr-.a s.yuhat acentelerİnin anlaŞma YaPacağı sağlık tesisi

sayısınln yu.rı u.r*-yetersiz oljuğu iıç.o.-özel hastane Yatırım talePlerinin (Acıbadem'

Memorial ve ;.Ğ; ü;iversites; Hurtun.ı", grupları) ruhsatların alınmasında sorunlar

yaşandığı uiıin*"ii"Jlr. iıç..zae yaşlı bakım meii<ezi kurulması adına sağhk turizmi yatınmı

yapma teşebbüsünde bulunan ," y.r.id. hali hazırda faaliyet gösteren bir özel hastanemiz; üst

düzey ruhsatların alınmasında sorunlar yaşamasından kaynaklı olarak söz konusu yatırımını

hayata geçirememiştir. Ancak gerek ozel'hastane gerekse yaşlı ve engelli turizmi yatrrrmlarrna

ffi.,.-,,ç..*"WlPffiöe
FETH|YE TıtARET VE SANAYı oınsı
FETHıYE IHAMBER 0F IOMMERIE & lNDUSTRY

0710412022
,7 3933390-2. 1 00.99_ 1 _ 3688

Sağlık turizmi hk.

Tarih
Sayı
Konu

Taşyaka Mahallesi 144 Sokak No: 119/1. 48300 Fethiye / VlUĞln
Te| 0.252 6t4 IL L5 - 614 58 54 - Fax: 614 57 9I www.ftso.org.tr
e-posta: i nfo@ft o.org.tr kep: feth iyetso@ hs01. kep.tr

1l)



i illilll ilil ill ıilil lilil lilil llil lil llill ilil illl
*Bs46LNA93*

ihtiyacın ve talebin de olduğu gerçeği gözler önündedir. Bu kapsamda, sağlık furizmine yapılacak

yatirımların önünün açılma"sı ğ.r"tt-lgİ"e bu noktada Muğla Valiliğimiz baŞta olmak tizere ilgili

kamu kurumlarına Ve Bakanlığınızın işbirliğine büyük ölçüde ihtiyaç duyulduğu

öngörülmektedir.

Sağlık turizminin gelişmesi aşamasında yaşanan bölgesel sorunlara istinaden, Bakanlığınız ve

ıı,ıigıa Valiliğimii nezdinde yatırımlann önünün açılması noktasındaki iŞbirliği talebimiz

hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim,

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim
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