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İRAN SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU 

İran’ın Yılda Ağırladığı Sağlık Turisti Sayısı Kaçtır? 

Müşavirliğimizce de katılım sağlanan 4. İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konferansında İran 

Sağlık Bakan Yardımcısı tarafından sağlık turizmi ve tıbbi tedavi amacıyla İran’ı ziyaret eden 

turist sayısının son on yılda 10 katına çıktığı, 2017 yılında İran’a sağlık turisti olarak 300 bin 

kişinin geldiği ifade edilmiştir. 

İran’a Sağlık Turistleri Genellikle Hangi Ülkelerden Gelmektedir? 

Sağlık turistlerinin yoğunlukla Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Afganistan, Kuveyt, Suriye, 

Lübnan, Bahreyn ve Türkiye’den geldiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, İngiltere, Avustralya, 

Almanya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden de özellikle İranlı diasporanın da sağlık turisti 

olarak İran’a geldiği görülmektedir. Yurtdışında yaşayan İranlı sayısının 6 milyon olduğu 

tahmin edilmektedir. 

İran’da Sağlık Turizmi Alanında Öne Çıkan Tedaviler Nelerdir? 

Sağlık turistlerinin tedavi için geldiği başlıca alanlar kısırlık tedavisi (IVF), diş tedavileri, kalp, 

göz ve plastik cerrahileri, kanser tedavileri ve termal turizmdir. Diğer alanlar ise, burun estetiği 

ameliyatları (rinoplasty), saç ekimi, kilo verme ameliyatları, ortopedi tedavileri, başta böbrek 

olmak üzere organ nakli ve göz bakımıdır. 

İran’ın Sağlık Turizminden Elde Ettiği Gelir Ne Kadardır? 

İran Sağlık Bakanlığı’na göre ülkenin 2017 yılında sağlık turizminden elde ettiği gelir 588 

milyon dolar olup, anılan gelirin 2012 yılında 350 milyon dolardan beş yıl içinde bu rakama 

çıktığı ifade edilmiştir. İran Sağlık Turizmi Hizmetlerini Geliştirme Derneği tarafından ise 

sağlık turizmi gelirinin 1,2 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. Rakamların farklı olmasının 

ana nedeni olarak ise sağlık turistlerine ilişkin veri toplanmasında karşılaşılan sorunlar 

gösterilmektedir. 

İran’da Sağlık Turisti Getirmeye Yetkili Hastane Sayısı Kaçtır? 

Yapılan görüşmelerde ve basın taramalarında sağlık turizmi alanında yetkilendirilen hastane 

sayıları konusunda 100 ila 200 arasında rakamlar belirtilmesine rağmen, yetkili kurumun 

internet sitesindeki listede toplam 34 hastanenin özel lisanslara sahip olduğu görülmüştür. 

İran’da Sağlık Turizmi Ruhsatı Bulunan Hastanelere Nasıl Ulaşılır? 

İran University of Medical Sciences isimli üniversite sağlık turizmindeki hastanelerin 

ruhsatlarının takibi, personelin eğitimi, standartların oluşturulması, sağlık turizminde fuarlar 

ve teknik çalışma ziyaretleri gibi konuların koordine edilmesinde yetkilendirilmiştir. Adıgeçen 

üniversitesinin sitesinden elde edilen bilgiler kapsamında sağlık turizmi alanında 

yetkilendirilmiş hastanelerin listesi Ek 1’de gönderilmektedir. Üniversitesinin sitesi 

http://vct.iums.ac.ir ve e-posta adresi iranhealth-tourism.vct@iums.ac.ir’dir. 

Öte yandan, ülkede sağlık turizmi alanındaki hastanelerin derneği bağlantıda yer almaktadır. 

Bağlantıdan ayrıca hastanelerin detaylı tanıtım ve iletişim bilgilerine erişilebilmektedir. 

http://internationalhta.com/en/hospital-club/ 

 

 

http://vct.iums.ac.ir/
mailto:iranhealth-tourism.vct@iums.ac.ir
http://internationalhta.com/en/hospital-club/
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İran’daki Hastanelerin JCI Akreditasyonu Gibi Uluslararası Standart Belgeleri Var 

mıdır? 

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde JCI akreditasyonuna sahip hastanelerin 

bulunmadığı, bu standartlara benzer standartların İran Devleti’nin ilgili kuruluşları tarafından 

konulduğu ve bu standartlara uyan hastanelere Uluslararası Hasta Kabul Merkezi - 

International Patients’ Department kurma yetkisinin verildiği ifade edilmiştir. 

İran’ın Sağlık Turizminde Öne Çıkan Yerler Neresidir? 

İran’ın sağlık turizminde öne çıkan bölgeler olarak Tahran, Meşhed ve Şiraz gösterilmektedir. 

Bunun yanısıra, son dönemde Irak’tan Ahvaz ve Urumiye’ye, Azerbaycan’dan ise Tebriz’e 

yönelik sağlık turistlerinin sayısının arttığı ve buna paralel olarak da belirtilen bölgelerde hızlı 

bir tesisleşmenin olduğu görülmektedir. Hükümetin Şiraz ve İsfahan’da da sağlık şehri 

projeleri bulunmakta olup, bu projelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilmektedir. 

İran’da Sağlık Turistleri İçin Sağlık Vizesi Var mıdır? 

İran tarafından 180’den fazla ülkeye vize uygulanmaktadır. Sağlık turistleri ise T Vizesi olarak 

bilinen sağlık vizesine http://e_visa.mfa.ir bağlantısından başvurabilmektedir. Bununla 

birlikte, bireysel olarak veya yetkisiz acenteler tarafından da sağlık vizesi almadan da İran’a 

gelip sağlık hizmeti alan kişiler bulunmaktadır. 

İran, sağlık turizm sektörünü geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl içinde 13 komşu ülke ile başta 

seyahat kolaylığını içeren anlaşmalar imzalamıştır. Bu kapsamda, sağlık turizmi amacıyla 

İran’a ziyaret gerçekleştirecek hasta ve refakatçilerden alınacak vize ücretinin yarısının 

alınması uygulamasına başlanmıştır. 

İran’a Sağlık Turistleri Hangi Amaçlarla Gelmektedir? 

İran’a gelen sağlık turistlerinin  

 2003 yılında uğradığı işgal sonrasında sağlık altyapısının toparlanamadığı Irak’a olan 

coğrafi yakınlık, 

 Irak, Azerbaycan, Pakistan gibi Şii nüfusa sahip ülkelerden İran’daki dini mekanlara 

ziyaret gerçekleştirdiği sırada sağlık hizmeti almak istemesi, 

 sektörün özellikle son dönemde yaşanan devalüasyon nedeniyle rekabetçi fiyatlar 

sunabilmesi, 

 ülkede spa turizmi, geleneksel ve alternatif tedavi imkanı olanaklarının yoğun olması, 

özellikle alternatif tıbba ilişkin resmi düzeyde eğitim verilmesi olanakları, 

 sektördeki personelin insan kalitesinin yüksek olması 

gibi nedenlerle İran’a geldiği görülmektedir. 

Hükümetin sağlık turizmini destekleyici yaklaşımı da ülkede sektörün gelişmesini 

sağlamaktadır. 

İran’da Termal Turizmin Geliştiği Ana Merkezler Nerededir? 

Erdebil, Ostan-a Merkezi ve Gilan ülkedeki termal turizm altyapısının geliştiği ana 

merkezlerdir. En öne çıkanı ise Erdebil’dir. 

 

 

http://e_visa.mfa.ir/
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İran’da Sağlık Turizmi Sektörünün Sorunları Nelerdir? 

 Entegre bir yönetim altyapısının olmaması ve kurumlar arası koordinasyon eksikliği, 

 Bankacılık sisteminin uluslararası sistemden yalıtılmış olması nedeniyle para 

transferinde karşılaşılan sıkıntılar, 

 Yetersiz tanıtım ve İran’ın ülke imajının kötü olması, 

 Otel altyapılarının ve yatak sayılarının yetersizliği ve hizmet kalitesinin düşüklüğü, 

 Yaptırımlar nedeniyle hava ulaşımındaki destinasyon kısıtlarından kaynaklanan ulaşım 

sıkıntıları ve ulaşım altyapısının yetersizliği, 

 İran’ın karşılıklı vize anlaşması bulunan ülke sayısının azlığı, İran’a giriş yapıldığında 

pasaporta mühür işlenmesi durumunda diğer ülkelere vize alınmasında ya da 

girilmesinde sorunla karşılaşılacağı endişesi, 

 Hükümet tarafından yetkilendirilmiş acente, hastane ve tıp merkezi sayısının 

yetersizliği, 

 Sağlık turizmindeki aracı firmaların ruhsatsız olarak çalışması, 

 Zorunlu örtünme uygulaması nedeniyle birçok turistin ülkeye temkinli yaklaşması, 

 Arap ülkelerinden gelecek birçok kişinin refakatçi olarak getirmek istediği Asyalı 

bakıcılara vize alınmasında karşılaşılan zorluklar, 

gibi sorunların olduğu ifade edilmektedir. 

İran’da Sağlık Turizmi Sektörünün Ülkemize Göre Avantajlı ve Dezavantajlı Olduğu 

Alanlar Nelerdir? 

Fiyatların ülkemize nazaran düşük olması, sağlık turistlerinin karşılaştığı dil bariyerinin daha 

az olması, İranlı doktorların daha fazla İngilizce ve Arapça bilmesi avantajlı yanlardır. 

Destinasyon sayımızın yüksek olması, karşılıklı vize muafiyeti anlaşmamızın olduğu ülke 

sayısının çokluğu, uluslararası alana daha açık olmamız, reklam ve tanıtıma gereken önemi 

vermemiz, ülke imajımızın İran’a nazaran çok daha yüksek olması, para transferinde İran’ın 

aksine sorunlarla karşılaşılmaması en önemli avantajlarımız olarak görülmektedir. 

İran’ın Sağlık Turizminde Hükümetin 2025 Hedefi Nedir? 

İran’ın 6. Kalkınma Planı’nda (2017-2022) sağlık turistlerinin sayısının yıllık 2 milyona 

çıkarılması, 2025 yılı itibariyle ise 2,5 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri elde edilmesi 

öngörülmektedir. 

Sağlık Turizmi Stratejik Konseyi Nedir? 

Sağlık turizmine ilişkin politikaların etkili bir şekilde koordine edilebilmesi amacıyla 2015 

yılında Sağlık Turizmi Stratejik Konseyi oluşturulmuştur. Yabancılara hizmet veren hastane, 

klinik ve sağlık turizmi acenteleri bu Konsey’den onay almak zorundadır. Konseyde Kültürel 

Miras, Elsanatları ve Turizm Örgütü, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri 

bulunmaktadır. Ruhsat verilen hastanelerin Uluslararası Hasta Departmanı (International 

Patients Department) kurmasına izin verilmektedir. 

HEGTA Nedir? 

İran Sosyal Güvenlik Örgütü’ne bağlı HEGTA isimli şirket, sağlık turizmi alanında çalışan 

İran’daki en büyük şirketlerden birisi durumunda olup, şirketin 32 ülkeyle Mutabakat Zaptı 

bulunmaktadır. Ülkedeki sağlık turizmine ilişkin planlamalar bu şirketin öncülüğünde 

yapılmaktadır. HEGTA’ya https://en.hegta.ir/ bağlantısından ulaşılabilmektedir. 

https://en.hegta.ir/
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İran’da Sağlık Hizmetleri Fiyatları Yerli ve Yabancı İçin Fark Etmekte midir? 

Sağlık Bakanlığı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Örgütü arasındaki Mutabakat Zaptı 

uyarınca İran vatandaşına devletin sağlamış olduğu sübvansiyonlu sağlık hizmeti tarifelerinden 

yabancıların yararlanmasının önlenmesi hüküm altına alınmış olup, iki kurum da bunun için 

ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. 

İranlıların Yurtdışında Tedavi Masraflarını Üstlenen Sigorta Sistemleri Var mıdır? 

İranlıların yurtdışına tedavi amacıyla gönderilmesine ilişkin devlet düzeyinde herhangi bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Zaman zaman yüksek düzeyli din adamları veya devlet 

görevlilerinin devlet aracılığıyla yurtdışına tedaviye gönderildiğine ilişkin basına haberler 

yansımakta ve bu durum kamuoyunda tepkiyle karşılanabilmektedir. Öyle ki, bu kişiler kendi 

paralarıyla yurtdışında tedavi hizmeti aldığını ifade edebilmektedir. 

Devletin aksine özel sigorta kuruluşlarının sağlık sigortaları aracılığıyla yurtdışına İranlı 

vatandaşları gönderdiği görülmektedir. İran’da sosyal güvenlik sisteminin sürekli büyük 

ölçekli açık vermesi nedeniyle cepten yapılan ödemelerin giderek artmasından dolayı özel 

sigorta sistemleri hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Sigorta şirketlerinin listesi Ek 2’de yer 

almaktadır. 

İran’da Sağlık Turisti Getiren Acente veya Hastanelere Devlet Desteği Var mıdır? 

Ruhsatlandırılmış seyahat acentelerine yönelik olarak, hizmetlerinin tanıtımında kolaylık 

sağlanması (İran’da medya sektöründe devletin yerel şirketlerin tanıtımı için kotaları vardır), 

uygun kredilere erişim, getirecekleri hastaların vize süreçlerinin kolaylaştırılması gibi 

avantajlar bulunmaktadır. Raporun hazırlanması sırasında yapılan basın taramalarında, 

Horasan Rezevi bölgesinde yerel yönetim tarafından getirilen hasta başına 140 dolar ödeme 

yapıldığı haberine rastlanmıştır. 

İran’daki Sağlık Turisti Getirmeye Yetkili Acentelerin Listesine Nasıl Ulaşılabilir? 

Sağlık Turizmi Stratejik Konseyi yabancılara hizmet veren hastane, klinik ve sağlık turizmi 

acentelerini onaylamaktadır. Adıgeçen Konsey tarafından onaylanan İran’a sağlık turisti 

getirmeye yetkili acentelerin listesi Ek 3’te yer almaktadır. 

İran’da Tıp Alanındaki Uzman Sivil Toplum Örgütleri Hangileridir ve İletişim Bilgileri 

Nedir? 

Tabibler Odası Kurumu https://irimc.org 

İran Tabibler Meslek Derneği www.maoi.ir 

İran Tıbbi Eğitim Derneği www.iranianame.org 

 

İran’a Gelen Sağlık Turistlerinin Ana Tercihleri Neresidir? 

Horasan Rezevi’nin başkenti Rezevi, Şiraz’da bulunan Namazi, Tahran’da bulunan iki sağlık 

merkezi ile Urumiye, Tebriz, Ahvaz gibi sınır eyaletleri ana sağlık turizmi merkezleridir. 

İran’da Devletin Sağlık Turizmi Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin Planları Nelerdir? 

Sağlık turizmine ilişkin altyapının bölgelere göre değişiklik göstermesi hedeflenmektedir. Bu 

noktada, büyük şehirlerde farklı, serbest bölgelerde ve küçük şehirlerde farklı bir altyapı ile 

ilerlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Tahran 

Tahran’da Ortadoğu’nun en büyük otel hastanesi kurulmuştur. Bu kompleksin 100 yatağı, 

refakatçilere tahsis edilmek üzere 100 de suit odası bulunmaktadır. Tahran’ın güneyinde ayrıca 

Tahran Belediyesi öncülüğünde Sağlık Şehri (Healthcare City) kurulmuş olup, ilk fazı faaliyete 

geçmiştir. 

İsfahan 

İsfahan’da da 260 milyon dolar bütçeyle Sağlık Şehri kurulması çalışmalarına devam 

edilmektedir. Sağlık şehirlerinde güzellik tedavilerinin yanı sıra geleneksel tıp uygulamalarının 

da yapılması sağlanmaktadır. 

Şiraz 

İran’ın güneydoğusunda bulunan turistik Fars eyaleti giderek artan şekilde sağlık turizmi 

merkezi olmaya başlamış durumdadır. Fars eyaletinin merkezi olan Şiraz’a gelen yabancıların 

büyük bölümü göz ve estetik ameliyatı olmak için gelmektedir. Gelen hastaların yoğunlukla 

Umman, Irak ve Katar’dan geldiği belirtilmektedir. 

Ahvaz 

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin oldukça düşük olduğu Irak’tan gelen hastalara hizmet vermek 

amacıyla Huzistan eyaletinin başşehri Ahvaz’da sağlık turizminin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Huzistan eyaleti İran’ın Arap etnik azınlığına evsahipliği yapmakta 

olduğundan sağlık turistlerinin önemli beklentilerinden birisi olan dil konusunda Arap 

Devletlerinden gelecek sağlık turistleri açısından öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Erdebil 

İran’ın kuzeyinde bulunan Erdebil, doğal güzellikleri ve kaplıca kaynakları ile İran’da sağlık 

turizminin bir alt dalı olan spa turizminde öne çıkmaktadır. 

Kum 

Dini amaçlı ziyaretin yaygın olduğu önemli şehirlerden Kum’da Cihad Üniversitesi Kısırlık 

Merkezi’ne yılda 400 hasta gelmektedir. 

Urumiye 

Türkiye sınırında bulunan Urumiye şehrinde de özel sektör öncülüğünde 520 milyon dolarlık 

bir sağlık tesisinin hayata geçirilmesi hedeflenmekte olup, projeye şu ana kadar 260 milyon 

dolarlık yatırım yapılmıştır. 

28 Ağustos 2019 tarihinde Urumiye’de kurulmuş olan Milad Hastanesi’nin açılış törenine 

katılım sağlanmıştır. Toplam 200 milyon Euro tutarında yatırım yapılan hastane 300 yatak 

kapasitesine sahiptir. 12 katlı olan hastanenin ilk 6 katı hizmete açılmış olup, diğer bölümlerin 

de yakın zamanda açılması planlanmaktadır. Proje bittiğinde toplam 63.000 metrekarelik bir 

kapalı alana sahip olacaktır. Hastanenin Tahran’da 2 ve Tebriz’de de 1 adet şubesi 

bulunmaktadır. Ayrıca, Hazar Denizi’ne yakın Şomal olarak nitelendirilen bölgesinde ve 

İsfahan’da da hastane açılması planlanmaktadır. 

Adıgeçen hastane ağırlıkla Kuzey Irak’tan olmak üzere komşu ülkelerden gelecek hastalara 

yönelik hizmet vermeyi hedeflemektedir. Hastanenin Batı Azerbaycan’da sağlık turizmine 

yönelik çalışan hastanelerin en büyüğü olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, özellikle Irak’ın 

Erbil şehrinden sağlık personeli istihdam edilmesi planlanmaktadır. Edinilen izlenimlere göre 
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son yıllarda çevre ülkelerden Urumiye’ye yoğun bir sağlık turizmi hareketi başlamıştır. Bu 

çerçevede mezkûr hastanenin bu alanda önemli bir ihtiyaca cevap verebileceği 

öngörülmektedir. 

Batı Azerbaycan eyaletinde toplam 31 adet hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler toplam 4.000 

yatak kapasitesine sahiptir. Bölgede ilave olarak 3.000 adet yatak kapasitesine ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmektedir. 

Hastane yönetimi Türk hastaneleriyle de sağlık turizmine yönelik işbirliği içerisinde olmayı 

arzu etmekte olup, bu çerçevede, Başkonsolosluğumuzdan da destek talep etmektedir. Bu 

konuda her türlü yardıma hazır olduğumuz Başkonsolosumuzca aktarılmıştır. 

Hastane temsilcileri Hastanenin kuruluş amacının çevre ülkelerden hasta kabul etmek 

olduğunu ifade ederek özellikle kış aylarında yolların kapanmasıyla Yüksekovalı 

vatandaşlarımızın çevre illerdeki hastanelere ulaşmakta zorluk çekmeleri halinde bu 

hastaneden faydalanabileceğini belirtmiş ve iki ülke arasında hasta transferi konusunda 

teşebbüste bulunmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda, İran’dan hastaların Van’a 

(muhtemelen Van Devlet Hastanesi) PET Scan işlemi için sıkça gittikleri ve iki taraf arasında 

yapılacak anlaşmalarla bunun daha da artırılabileceği vurgulanmıştır. 

Hastane temsilcileri özellikle son dönemde Urumiye’nin sağlık turizmi alanında ön plana 

çıkmasına rağmen halen Erbil’den bazı hastaların Türkiye üzerinden İran’a geçip çok uzak 

olmasına rağmen Tahran’a tedavi amacıyla geçiş yaptıklarını ifade ederek Van ve 

Urumiye’deki hastanelerin tanıtımının yapılması halinde buralara hasta ziyaretlerinin 

artacağını vurgulamışlardır. Bu kapsamda, iki tarafın iş birliğinin önemine değinmişlerdir. 

Halihazırda sağlık turizmine yönelik olarak müşteri bulmak amacıyla herhangi bir şirket ile 

anlaşmalarının olup olmadığı sorumuza hastaların daha ziyade internet siteleri ve aracılar 

vasıtasıyla kendilerine ulaştığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, önümüzdeki dönemde Yüksekova’da ve Van’da Türk vatandaşlarıyla ortaklaşa hastane 

açmayı planladıklarını ve buna yönelik olarak da ikili görüşmelerde Başkonsolosluğumuzun 

yardımlarını beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Serbest Bölgelerde Sağlık Turizmi 

Sınır bölgelerine ve serbest bölgelere de sağlık merkezleri yapılmaktadır. Özellikle çevre 

ülkelere yakın serbest bölgelerin vize kolaylıkları ve transit nedeniyle öne çıkarılması 

hedeflenmektedir. Basra Körfezi’nde yer alan Kiş Adası’ndaki Kiş Serbest Bölgesi, bölgeye 

hizmet sağlayan ana merkezlerden birisi olarak öne çıkmaya başlamıştır. Aras ve Arvand 

Serbest Bölgeleri henüz Kiş Serbest Bölgesi kadar öne çıkmasa da önemli ilerlemeler 

sağlamıştır. Irak’ın Basra eyaleti sınırına yakın olan Arvand Serbest Bölgesi sağlık 

hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere vizesiz ulaşım kolaylığı sağlayan ilk serbest bölge 

olarak öne çıkmıştır. 
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Ek 1: İran Makamlarınca Sağlık Turizmi Hizmeti Verebilmek İçin Yetkilendirilmiş 

Hastaneler Listesi 

Sıra Hastane Adı  İnternet Sitesi 

1 Apadana www.hospitalapadana.com 

2 Parsian www.parsianhospital.ir 

3 Jam http://jamhospital.ir 

4 Moheb Kosar http://fatimahospital.moheb.com 

5 Moheb Mehr www.moheb.com 

6 Gandi http://gandihospital.ir 

7 Pars www.parsgeneralhospital.com 

8 Bahman www.bahmanhospital.ir 

9 Tahran http://tehran-hospital.ir 

10 Erfan http://erfanhospital.ir 

11 Toos http://tooshospital.ir 

12 Mehr www.mehrhospitaltehran.com 

13 Kasra www.kasrahospital.ir 

14 Laleh www.laleh-hospital.com 

15 Payambaran www.payambaranhospital.com 

16 Atieh www.atiehhospital.ir 

17 Ibn-i Sina www.ebnesinahospital.com 

18 Alborz http://elborzihospital.ir.servercms4.com 

19 Ghiasi http://ghiasihospital.ir 

20 Hazrat Fateme Sağlik Eğitim Markazi http://crtfatima.iums.ac.ir 

21 Day  www.daygeneralhospital.ir 

22 Sajjad (Shahram) http://shahramhospital.ir 

23 Shahid Rejaei Kalp Eğitim Ve Sağlık Merkezi www.rhc.ac.ir 

24 Omid www.omid-hospital.net 

25 Shahid Hashemi Nejad http://hkc.iums.ac.ir 

26 Shahid Mostafa Khomeyni www.mustafahospital.ir 

27 Pasteur No  http://pasteurnohospital.com 

28 Razi (Küçük Göz Cerrahi) Markezi www.razieyeclinic.com 

29 Yas Sepid http://yassepidhospital.com 

30 Aban http://abanhospital.com 

31 Terita https://www.treatahospital.com 

32 Basir (Küçük Cerrahi) Merkezi https://basirclinic.com 

33 Salamat Garb (Küçük Cerrahi) Merkezi www.salamategharb.com 

34 Erfan Niayesh http://niayeshhospital.ir 
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Ek 2: İran’dan Yurtdıışına Tedavi Amacıyla Hasta Gönderebilecek Sigorta Şirketleri 

Listesi 

İnternet Sitesi Sigorta Firması Adı Sıra 

www.iraninsurance.ir Iran 1 

www.bimehasia.com Asia 2 

www.parsianinsurance.ir Parsian 3 

www.alborzins.com Elborz 4 

www.dana-insurance.com Dena 5 

www.pasargadinsurance.ir Pasargad 6 

www.melat.ir Millet 7 

https://www.karafarin-insurance.ir Kar Aferin 8 

https://mic.co.ir Moellem 9 

www.si24.ir Saman 10 

https://www.bimehma.com Ma 11 

https://www.sinainsurance.com Sina 12 

https://novininsurance.com Novin 13 

https://razi24.ir Razi 14 

https://www.dayins.com Dey 15 

www.tins.ir Tosee 16 

https://www.armanins.com Arman 17 

https://sarmadins.ir Sermed 18 

www.kowsarinsurance.ir Kewser 19 

https://www.mihaninsurance.com Mihen 20 

https://www.taavon-ins.ir Taavun 21 

www.tejaratinsurance.com Ticaret-e No 22 

www.bimc.ir İran Moin 23 

www.asmari-insurance.com Asmari 24 

www.hafezinsurance.ir Hafez 25 

www.omid-insurance.ir Omid 26 

https://www.melico.ir Havermiyaneh 27 

www.fa.iranianre.com Etkayi-e İranian 28 

Not: İran Moin ve Omid isimli sigorta şirketleri yalnızca İran serbest bölge ve özel ekonomik 

bölgesindeki hastanelere tedavi amacıyla gidenlerin masraflarını karşılamaktadır. 
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Ek 3: İran Devleti Tarafından Sağlık Turisti Getirmesi Amacıyla Ruhsatlandırılan Sağlık 

Turizmi Acenteleri  

Sıra Şirket Adı  İnternet Sitesi, Eposta Adresi veya 

Telefonu 

1 Nakheel www.nakheeltravel.com 

2 Ziba Safar zibasafar90@yahoo.com 

3 Kevin Ahwaz kevin.ahwaz@gmail.com 

4 Kabir kair_travel@yahoo.com 

5 Sehat Amin Shiraz info@sehatamin.ir 

6 Ghaznavi Ahvaz www.ghaznavitravel.ir 

7 Padidar ehsanho@gmail.com 

8 Parad (Bu Firmanın Hedef Ülkesi Türkiye 

Olarak Belirlenmiştir.) 

00989125452512 

9 Tarigeh Behsht 009821 88895986 

10 Hoor Dad Gasht hoordadgasht@yahoo.com 

11 Kaj Noghrei Mashhad abler3045@yahoo.com 

12 Salamet Andishan Rah Abrisham dr_mohamadpour@yahoo.com 

13 Abnos Teb Dost arash.ghafarpour@yahoo.com 

14 Hemayet Ghoster Sephr Parsian gcsukco@yahoo.com 

15 Amir Seir amirsair_travel@yahoo.com 

16 İranian Behboud Seir Sina amir_toloue@yahoo.com 

17 Rah Tandorosti Abrisham healthgroup@gmail.com 

18 Baharan Teb Ofogh Roshan baharantebb@gmail.com 

19 Salamet Lian Kavan dr_shojaei28314@gmail.com 

20 Ghol Bal Ghasht info@golbalgasht.com 

21 Sarika Seir 00989121536921 

22 Faraham Darman Karina alirezataran@yahoocom 

23 Homay-E- Saadet Naghshe Jahan m_hajmomeni@yahoo.com 

24 Noura Teb Jam ahmednaderi@hotmail.com 

25 Darman Mehr Khavaran irmedtourism@gmail.com 

26 Shafa Ferdos Sağlik Hizmetleri shafator4@gmail.com 

27 Sibe Sabze Salamat  info@gahtour.com 

28 Rahavard Hasti universalhealth.shz@gmail.com 

29 Afsane Mahi Parandeh info@mahiparandeh.com  

30 Yasan Ürümiye  yasantravel@yahoo.com 

31 Adak Safar Paya adaksafare@gmail.com 

32 Alale Asemane Abi info@alale.co 

33 Tavakoli tavakoli.tour@gmail.com 

34 Espadana Ghasht Armin info@spadanaravel.com 

35 Peik Salamet Omid Zendegi omidezendegi2016@gmail.com 

36 Parsian Parvaz Ganjname 00989188131711 

37 İde Pardazan Mpj Mandegar Hezare ipardaz@yahoo.com 

38 Rah Ve Rasme Safar 0098 21 88475430 

39 Salamat Markopolo info@marcopolohealth.com 
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