
SAĞLIK FORUMU 

TURKEY-UK
HEALTHCARE FORUM

www.ukturksaglikforumu.com

Düzenleyen: Organizasyon:Destekleyenler:

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ
DERNEKLERİ FEDERASYONU

TURSAF
FEDERATION OF TURKISH HEALTH

TOURISM ASSOCIATIONS

Türkiye, Pandemi’den sonra ilk sağlık iş forumunu
Birleşik Krallık ile gerçekleştiriyor



TÜRKİYE, PANDEMİ’DEN SONRA İLK SAĞLIK İŞ FORUMUNU
BİRLEŞİK KRALLIK İLE GERÇEKLEŞTİRİYOR
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın liderliği ve katılımıyla, USHAŞ’ın organizasyonu ile gerçekleşecek Türkiye - Birleşik 
Krallık Sağlık İş Forumu, Brexit’in ardından Birleşik Krallık'ın ülkeler arası ilk sağlık iş birliği toplantısı olacak. 
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yatırım ve iş birliği fırsatlarının konuşulacağı Forumda, Türk sağlık sektörü temsilcileri 
ile Birleşik Krallık'ın hükümet yetkilileri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık bilgi teknolojileri, sağlık turizmi acenteleri ve sigorta 
şirketleri, medikal firmalar ve hastaneleri bir araya gelecek. 

BİRLEŞİK KRALLIK’TA YENİ ROTA: TÜRKİYE
Birleşik Krallık’ta sağlık hizmetlerinin devlet tarafından Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) aracılığı ile ücretsiz olarak sunulmakla 
birlikte estetik, göz, diş, obezite, üreme sağlığı gibi bazı branşlarda ücret alınmakta ve ücretsiz olarak sunulan bazı 
hizmetlerde ise uzun bekleme süreleri nedeni ile hastalar yurt dışından sağlık hizmeti almaya yönelmektedir. Global 
sağlık hizmetlerinde tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, deneyimli sağlık personeli, yüksek kalite servisi ve 
uygun maliyeti ile sağlık hizmeti almak isteyen İngilizlerin dikkatini çekmektedir.
Türkiye’nin marka hastanelerinin temsilcileri ile Birleşik Krallık'ın önde gelen sağlık turizm acenteleri, sigorta şirketleri, 
hastane yetkilileri ve uzman doktorlarını İstanbul’da buluşturmayı amaçlayan Birleşik Krallık-Türkiye Sağlık İş Forumu,  
iki ülkenin sağlık iş birliği fırsatları sunması açısından önemli bir platform oluşturmaktadır. 

İLAÇ VE MEDİKAL ENDÜSTRİ ALANINDA İŞBİRLİKLERİ 
Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu, Türkiye’nin sağlık hizmet sunumunda uluslararası hastalara sağladığı 
fırsatların konuşulduğu bir platform olmanın ötesinde, ilaç, tıbbi cihaz ve ürünler, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık 
yatırımları alanlarında iş birliğine yönelik girişimlerin sağlandığı bir buluşmaya ev sahipliği yapacaktır. 
Pazara erişim, iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilecek paneller ve sektörel toplantılar 
Pazara giriş konusunda destekleyici olacaktır. 

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
Türkiye, Sağlık Bilgi Sistemleri alanında hem hastanelerini dijital hale getirme konusunda, hem de dijital sağlık 
endüstrisi konusunda büyük yol katetmiştir. Birleşik Krallık'ta hastanelerin dijital dönüşümü ve en son teknolojilerin 
hastanelere adaptasyonu konusu büyük fırsatlar barındırmaktadır.

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'ndan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılacağı 
toplantıya Birleşik Krallık'tan 70 kadar hükümet, sigorta ve özel sağlık yetkilileri katılacak olup, Türk Sağlık Sektöründen 
Sağlık Turizmi, İlaç ve Eczacılık, Sağlık Yatırımları, Sağlık Bilgi Sistemleri, Tıbbi Cihaz ve Medikal ürünler olmak üzere tüm 
sektör temsilcilerini bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.
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Katılımcı Profili
• Hükümet Yetkilileri
• Sigorta Şirketleri
• Acenteler
• Yatırımcı Kuruluşlar
• Hastaneler
• Medikal Firmalar
• Bilişim Firmaları

BİR BAKIŞTA
BİRLEŞİK 
KRALLIK'TA 
SAĞLIK SİTEMİ

Brexit Sonrası

Ticaret Önceliği

Brexit sonrası Birleşik Krallık 
artık AB düzenlemelerine 
dahil değildir ve bu 
durum farklı ekonomik 
bölgelerle ticari işbirlikleri 
geliştirebilmelerine imkan 
vermektedir.

4315.43 $
Birleşik Krallık'ta Kişi Başına 
Düşen Sağlık Harcamaları
Kaynak: Worldbank

İngiltere, T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın Sağlık 
Turizminde Öncelikli 
Ülkeler listesi içerisinde 
olup, teşviklerde +10 
Baz puan fazla destek 
sağlanmaktadır.

BK Sağlık Sistemi Önemli Notlar
• Sağlık hizmetlerinin kapsamı (Sağlık Kapsayıcılığı) 

nüfusun %100’üne ulaşmaktadır.

• Toplam sağlık harcamalarının % 80'i kamu 
kaynaklarından (devlet tarafından) karşılanmaktadır. 
Çoğu hizmetler, kullanım noktasında ücretsiz olarak 
verilmektedir.

• Ortalama yaşam süresi istikrarlı bir şekilde artmıştır. 
(81,4 -2016 yılı itibarı ile)

• Temel sağlık hizmetleri bir grup olarak faaliyet 
gösteren aile hekimleri sağlamaktadır. Sağlam bir 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ağı vardır.

• Cepten Yapılan Sağlık Harcaması Oranı diğer gelişmiş 
Batı ülkelerine göre düşüktür. (17,61-2018 itibarı ile)

• Bugüne kadar 95 milyon doz ve yaklaşık %73 
(25.10.2021 itibarı ile Covid-19) aşılama oranı ile 
dünyanın en hızlı Covid-19 aşılama oranlarına sahip 
ülkelerinden birisidir.

• Gelişmiş sağlık endüstrileri ile İlaç ve Tıbbi Cihaz, 
Birleşik Krallığın 3. büyük ihracat kalemidir. (Tüm 
BK ihracatının 8%’i, -yaklaşık 20 milyar dolar ilaç ve 
yaklaşık 4 milyar dolar tıbbi cihaz ve malzeme-2020 
rakamlarıyla).

• Ülkede hemen hemen bütün bulaşıcı hastalıklar 
ortadan kalkmış, ve yapısal bir kronik hastalıkları 
azaltma stratejisi vardır.

• Tıp ve sağlık personeli eğitimi ve sağlık sunumu 
açısından, sağlık insan kaynağı hem nitelik hem nicelik 
olarak birçok ülkeden gelişmiştir.
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Sağlıkta Güçlü İş Birliğine
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