
 

 

 

 

Sayın Yetkili; 

Avrupa’nın ticaret merkezi konumunda bulunan ve 500.000’in üzerinde Türk’ün yaşadığı ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından “Sağlık Turizmi’nde Hedef ve Öncelikli Ülke” olarak belirlenen 

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan “Positillion Kongre Merkezi”nde 20 – 21 

Mayıs 2022 tarihlerinde, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisinin destekleriyle; 

“Amsterdam Health Tourism Expo” (Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı) düzenlenecektir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında 

Karar” kapsamında “Sağlık Turizmi Alanında Desteklenen Bireysel Organizasyonlar 

Listesi”ne dahil edilen ve bu kapsamda fuar katılım bedelinin %70’i teşvik kapsamına alınan 

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarının hedef katılımcı kitlesi Türkiye’de faaliyet gösteren 

hastane, diş klinikleri, tüp bebek merkezleri, saç ekim klinikleri, dermatoloji klinikleri, tanı 

merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm tesisleri, rehabilitasyon merkezleri, geriatri ve yaşlı 

bakım merkezleridir. 

Fuarın düzenleneceği Amsterdam Postillion Kongre Merkezi ve Oteli, hemen bitişinde 

bulunan metro istasyonu sayesinde Amsterdam Şehir Merkezi’ne 10 dakika, Amsterdam 

Schipol Havalimanı’na ise 15 dakika mesafede bulunmaktadır. Kongre Merkezi ve 

konaklamaların gerçekleşeceği Otel aynı kompleks içerisinde yan yana bulunmaktadır. 

Fuara ilişkin ziyaretçi portföyü hazırlığıB2B ve B2C olarak iki ayrı kategoride ele 

alınmaktadır. 

B2B fuar ziyaretçisi kategorisinde, Hollanda’da faaliyet gösteren sağlık turizmi acenteleri, 

sigorta şirketi yetkilileri ve doktorlar ile fuar katılımcılarımızı buluşturarak taraflar arasında 

yeni ticari bağlantılar kurulmasına yönelik görüşmeler yapılması hedeflenmektedir.  

Ayrıca, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi koordinasyonunda; ilgili Kamu 

Otoritelerinin yanı sıra Sağlık Turizmi konusunda çalışmalar yürüten Sivil Toplum 

Kuruluşları yetkilileri ile Fuar Katılımcılarından müteşekkil olmasını hedeflediğimiz 

hazirunun, Hollanda tarafındaki paydaşlarla bir araya getirecek bir toplantıya da ev sahipliği 

yapılması planlanmaktadır. 

B2C fuar ziyaretçisi kategorisinde ise ana hedef kitlesi Hollanda’da yaşayan 500.000’in 

üzerindeki Türk kökenli nüfustur. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliğimiz ve 

Hollanda’da bulunan Ticaret Müşavirliklerimiz ve Hollanda’daki Türk nüfusun üyesi 

bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle söz konusu topluluk ile etkin bir temas 

sağlamak suretiyle, Hollandalı Türk nüfusun yaz tatili için Türkiye’ye gelişleri arefesinde 

kendi sağlık sorunları, tedavi, termal turizm amaçlı ihtiyaç duyabilecekleri görüşmeleri 

gerçekleştirerek söz konusu ihtiyaçlarına ilişkin gerekli randevu alımı ve/veya 

rezervasyonlarının doğrudan oluşturulmasının sağlanması hedeflenmektedir.  

Hollanda’da dijital ve klasik mecralarda yürütülecek tanıtım çalışmaları ile Hollanda’nın Türk 

kökenli nüfusu dışındaki diğer vatandaşlarına da ulaşılarak onların da Fuara ilgi duymalarının 



sağlanması planlanmaktadır. Fuara ilişkin Hollanda’nın komşu ülkeleri Belçika ve 

Almanya’ya yönelik de ayrıca bir tanıtım çalışması yürütülmesi öngörülmektedir. 

Ülkemizin sağlık turizmi kaynaklı döviz gelirlerinin arttırılması hedefine önemli katkı 

sağlaması öngörülen “Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı”na ilgi duyan kuruluşlar 

www.amsterdamhealthtourism.com internet sitesinden ve aşağıda iletişim bilgileri sunulan 

fuar organizasyonu yetkilileri ile irtibat kurarak detaylı bilgilere ulaşabilirler. 

 

 

AMSTERDAM SAĞLIK TURİZMİ FUARI - www.amsterdamhealthtourism.com 

 

Fuar Genel Koordinatörü: Dinçer YARDIMCI 

Tel: 0532 303 61 58 

E-Posta: dincer@gofairturkey.com 

 

Fuar Satış Direktörü: Sercan ÇALTO 

Tel: 0532 367 18 04 

E-Posta: sercan@gofairturkey.com 
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