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SAĞLIK TURİZMİNDE TANITIMIN ADRESİ



PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ 
Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır.

Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık turizminde başarının en 
önemli sırrıdır. Sağlık turizminde marka olmak, ilk akla gelen kuruluş olmak için, etkin tanıtım ve doğru pa-
zarlama şarttır. Platform olarak sağlık turizminde en güçlü ve hızla gelişecek pazar ülkelerini tespit ederek, 
en verimli tanıtım etkinlikleriyle profesyonel yurtdışı tanıtımları yapacağız.

1-YURTDIŞINDA SAĞLIK TURİZMİ SEMİNER VE ÇALIŞTAYLARI
Sağlık turizminin ve ülkemizin sağlık turizmi ile ilgili imkanlarının ve fırsatlarının anlatıldığı; sağlık perso-
nelleri ve sağlık turizmi kuruluşlarının yöneticilerinin, aracı kurumların, seyahat acentalarının ve pazarlama 
elemanlarının vb. katıldığı toplantılardır.

Yurtdışında düzenlenecek seminer ve çalıştaylarda daha ziyade ülkemizin sağlık turizmi fırsatları anlatı-
lacak ve pazarlaması yapılacaktır. Yurtdışında sağlık kuruluşları gezileri olacak, gidilen ülkede varsa aynı 
anda sağlıkla ilgili fuar ve kongrelere katılım sağlanacaktır. Bu grup yurtdışı çalışmalarda sağlık kuruluş-
larının yanı sıra medikal firmalar, ilaç firmaları, kozmetik ürün imalatçı ve satıcıları gibi sağlık sektörünün 
tüm paydaşları yer alabilecektir.

2-YURTDIŞINDAN İLGİLİ HEYETLERİN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ
Hedef ülkelerdeki ilgili kişi ve kuruluşlardan oluşturulan en az 8-10 kişilik sağlık turizmi ile ilgili alım heyetle-
ri ülkemize getirilip, sağlık kuruluşlarımız ve sağlık turizmi ile ilgili idari ve yönetim kadroları ile görüşmeler 
sağlanacaktır. Bu grupta yabancı heyet, ülkemizdeki sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görecek, gerekli 
işbirliği sözleşmeleri anında yapabilecektir.

3-YURTDIŞINDA TIBBİ KONULARDA BİLİMSEL TOPLANTILAR
Yurtdışında bilimsel ağırlıklı sağlık turizmi panel ve seminerler yapılacaktır. Bu grupta ağırlıkta sağlık turiz-
mi ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin katılımı olacaktır. Özellikle de ülkemizden ve yurtdışın-
dan, alanında ün yapmış hekim ve akademisyenlerin katıldığı, spesifik alanlarda bilimsel ağırlıklı toplan-
tılar olup sağlık turizmi tanıtımı olacaktır. Öncelikli olarak sağlık turizminde en önemli konuları kapsayan 
beyin cerrahisi, ortopedi, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi ve estetik cerrahisi ile ilgili toplantılar yapacağız.

Platformumuz, ülkemizdeki kurumsal olan, kaliteli sağlık hizmeti sunan özel hastaneler, kamu hastaneleri, 
üniversite hastaneleri, aracı kurumları, sağlık seyahat acentaları, medikal firmalar, ilaç firmaları ve sağlığın 
tüm paydaşlarından oluşan heyetleri yurtdışında tanıtım ve pazarlamasını yapacaktır. Tüm bu faaliyetleri-
miz hakkındaki çalışmalarımızı www.ipsa.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
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2014 başlarında kurulan Platformumuz en önemli çalışmalarından birisi sağlık turizmi  sektörünün yurtdışında 
etkin olarak tanıtılmasıdır. 2014 yılı içinde 6 ayrı tanıtım etkinliği yaptık. 2015  yılında 10 ayrı yurtdışı tanıtım 
etkinliği yapmayı planlıyoruz. 

3) 17. Uluslararası Tahran Sağlık Fuarı’na katılım /  Tahrandaki Sağlık Kuruluşları ve İran Tabipler Birliği 
ziyaretleri ve iş görüşmeleri( 14-22 Mayıs 2014 TAHRAN- İRAN)

1) Gürcistan Expo Georgia Fuarı’ndaki Tiflis Sağlık Fuarı’na katılım (18-21 Haziran 2014- TİFLİS-GÜRCİSTAN)

2) Gürcistan Sağlık Turizmi Semineri ve Tiflis gezisi (25-28 Haziran 2014 TİFLİS-GÜRCİSTAN)

Sizlerin başarısı, ülkenin kalkınması ve  bizim gururumuzdur.

Yurtdışı Tanıtımlarına 2014’te başladık, 2015’de genişleyerek devam edeceğiz.

Sağlık sektörümüzle dünyada gurur duyuyoruz .



4) 14. Tebriz Uluslararası Sağlık Fuarı’na katılım ve sağlık kuruluşlarını ziyaret 04-08 Eylül 2014 TEBRİZ-İRAN)

5) Tebriz Üniversitesi  Onkoloji Kongresi’ne katılım (10-13 EKİM 2014 TEBRİZ-İRAN)  

6) Hamburg’da Türk hekimleri ile buluşma / Sağlık Turizmi Çalıştayı  ve 5. Uluslararası TEMOS Konferansı’na 
katılım (29 Kasım -03 Aralık 2014 HAMBURG –ALMANYA)

2015 yılında hep birlikte Türkiye sağlık turizmi destinasyonu oluşturmak için çalışacağız.

Web sitemizde gezilerin sonuç raporlarını ve detaylarını bulabilirsiniz.

2014’te Yurtdışı Tanıtım Programımıza Katılan Kuruluşlardan Bazıları
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