


Sağlık turizminde kalite, eğitim ve kalifiye insan kaynağı sürdürülebilirlik açısından vaz 
geçilmez unsurlardır. Sağlık turizmi dünyada hızla yükselen bir trend ve sağlık sektöründe 
global rekabet alanıdır. Bu rekabette sadece ucuz sağlık hizmet üreten ve yüksek teknoloji 
kullanan uzun süre kazanamayacaktır. Belki kısa süreli bir başarı elde edebilirler. Ancak 
uzun süre kazanacak olan iyi eğitilmiş, iyi iletişim kurabilen, kalifiye insan kaynağı olan ve 
bunun neticesinde de kaliteli sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları, daima sağlık turiz-
minde kazanacak ve zirvede kalacaktır.

Sağlıkta hastalar ile iletişim, bilgi ve kalite en önemli unsurdur. Hizmet sunduğumuz has-
ta, özellikle  farklı ülkeden, farklı kültürden ve farklı dilden olduğundan dolayı eğitim ve 
hastalarla iletişim mutlak bir gereklilik, olmazsa olmaz bir unsurdur. Bir kuruluş sağlık turiz-
minde başarmak ve sürdürülebilir olmak istiyorsa hastanenin çalışanları hastayla iyi iletişim 
içinde olmak zorundadır. Bunu başarmak içinde sağlık personeli ve sağlık dışı teknik ve ara 
personellerin hepsinin farklı farklı  seviyelerde sağlık turizmi ile ilgili eğitimi şarttır.

Uluslararası hastalar, önce kaliteli bir sağlık  hizmeti alabileceği ülkeyi  ve sağlık kuruluşunu 
arayıp bulur. Ancak bu hastaların önündeki en büyük sorun dil problemi,  iletişim ve kültür 
farkıdır. Söz konusu sağlık kuruluşuna gitmek için iyi iletişim kurabileceği,  güler yüzlü, 
derdini anlayacak ve orada kendini yabancı hissettirmeyecek  sağlık çalışanlarını arar. Tabii 
ki tüm bunları sağlayabilmek için sağlık turizmi   hizmeti sunan kuruluşun sahibi, yöneti-
cisi, sağlık personeli ve ara personelleri öncelikli olarak sağlık turizminin ne olduğunu iyi 
anlamalılar ve uluslararası hastalara hizmet sunumundaki tüm süreçleri iyi bilip yönete-
bilmeliler. 

 Platform olarak düzenleyeceğimiz sağlık turizmi  eğitimlerinde , hastalarla iletişim , has-
ta hakları, sağlıkta kalite ve pazarlamanın önemi, sağlık turizminde mevzuat ve uygulama-
lar, sağlık turizminde dünyadaki iyi uygulamalar, kurumsal yapılanma v.b. bir çok konular 
anlatılacaktır. Eğitimler için  konunun uzmanları, öğretim üyeleri, sahadan  sağlık turizmi  
konularında iyi uygulama yapan kişiler, sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinden ve yurtdışından  
gelecek  profesyoneller pratik ve teorik eğitimler vereceklerdir. Kurslarımız ortalama 40’ar 
saatlik olacak ve 5 gün sürecektir. Ders saatleri talebe göre esnek olarak düzenlenecektir.

Değerli sağlık turizmi sektörü temsilcileri , platformun düzenleyeceği bu programın 
sonrasında sağlık turizminde gerekli olan  pratik uygulama ve mevzuat  bilgileri elde edilmiş 
olacaktır. Bu program sonrasında katılımcılara mükemmel bir uluslararası hasta iletişimi ve 
sağlık turizmi vizyonu kazandırılmış olunacaktır. 

Sağlık turizminde zirvede kalmak istiyorsanız eğitim programlarımıza katılınız.   

       DR.DURSUN AYDIN

      visitturkeyforhealthcare platformu 

                                                                                       Kurucu Başkan 

SAĞLIK TURİZMİNDE BAŞARMAK İÇİN EĞİTİM



 DERS KONUSU SAAT  
 

1. Sağlık turizmine genel bakış ve tarihçesi ....................................................................................1
2. Türkiye sağlık turizmi politikası ve stratejisi ..............................................................................1
3. Türkiye sağlık turizmi SWOT analizi ............................................................................................2 
4. Sağlık turizminde mevzuat ve sağlık hukukuna genel bakış .....................................................3  
5. Uluslararası hastaların gruplandırılması, özellikleri ve beklentileri  .........................................1 
6. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi arasındaki farklar ve bu hastalarda geri
ödeme usulleri (sigorta/cepten ödeme) ............................................................................................2
7. Sağlık turizminde pazar analizi ve hedef ülkeler  .......................................................................2
8. Sağlık turizminin çeşitlendirilmesi ve entegrasyonu. Sağlık tur paketleri ...............................1
9. Uluslararası hastalarda onam formları ve bilgilendirmenin önemi  ..........................................1
10. Uluslararası hastalarda hasta hakları ve Malpraktis ..................................................................2
11. Uluslararası hastalarda iletişim ve kültürel farklılıklar ...............................................................3 
12. Uluslararası hastalarla iletişim için yabancı dil bilmenin önemi ve 
444 47 28 numaralı sağlık bakanlığının çağrı hattı hizmeti ..............................................................1
13. Tedavi sonrası çıkış özeti (epikriz) hazırlanması ve uluslararası hastaların 
ülkelerine dönüşten sonraki dönemde tıbbi takip ve kontrolleri ....................................................1
14. Sağlık turizminde kamu ücretlendirmesi ve faturalandırma usul ve esasları  .........................2
15. AB ülkelerinde hastaların serbest dolaşımı (Cross Border)  ve Türkiye’nin konumu ............2
16. Uluslararası hastalarda trafik kazaları sonucunda tedavi ve ücretlendirilimesi ......................1
17. Uluslararası hastalarda anemnez ve ameliyata hazırlık sürecindeki zorluklar ........................1 
18. Sağlık turizmi tanıtımlarında T.C. Ekonomi Bakanlığının destekleri ve 
uygulamaları (2012/4 nolu tebliğ) .......................................................................................................3 
19. Sağlık turizminde bilgi sistemleri ve ülkemizde yabancı hasta kayıt sistemi ..........................2
20. Sağlık turizminde kalite, akreditasyon ve uluslararası standartlar ...........................................2
21. Uluslararası hastalarda hemşirelik ve destek hizmetlerinin önemi ..........................................2
22. Sağlık turizminde web uygulamalarının önemi ve tanımda sosyal medyanın kullanımı ........2
23. Sağlık turizmi kuruluşlarında kurumsal yapı ve personel örgütlenme .....................................2

Toplam Ders Saati       40

ULUSLARARASI HASTALARA DESTEK VE İLETİŞİM EĞİTİMİ KONULARI 
( SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİCİLERİ, HEKİMLER VE DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ İÇİN ) 



1-) ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 
a. Hekimler
b. Diğer sağlık personelleri (hemşire, laboratuvar teknikeri ve teknisyeni, Sağlık memuru, 

Anestezi Teknikeri ve teknisyeni v.b uluslararası hasta ile direk teması olan tüm sağlık 
personelleri)

c. Hasta kayıt ve karşılama personelleri  (güvenlik görevlisi, halkla ilişkiler personeli, Tıbbi 
sekreter v.b)

d. Sağlık kuruluşu yöneticileri (pazarlama müdürü, muhasebeci, sağlık turizminden so-
rumlu genel müdür yardımcısı v.b) 

2-) KAMU SAĞLIK KURULUŞLARI 
a. Genel sekreterlik yöneticileri (genel sekreter, tıbbi başkan, mali başkan, uluslararası 

hasta koordinasyon  merkezi ve birimi çalışanları) 
b. Hastane sağlık turizmi sorumluları (hastane uluslararası hasta birimi çalışanları 

başhekim ve başhekim yardımcısı)
c. Hastanede uluslararası hastalara hizmet veren hekim ve diğer sağlık personelleri 

(hemşire, laboratuvar teknikeri ve teknisyeni, Sağlık memuru, Anestezi Teknikeri ve 
teknisyeni v.b)

d. Hastanede uluslararası hastalar ile ilişkisi olan diğer personeller (Güvenlik personeli, 
Tıbbi  sekreter, faturalandırma sorumlusu)

e. Sağlık müdürlüklerindeki ilgililer   (sağlık turizminden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, 
sağlık turizmi birimi çalışanları ve tercümanlar)

f. Üniversite hastanelerindeki ilgililer (başhekim, yurtdışı birimi çalışanları, sağlık turizmi 
hastalarının faturalandırma sorumlu personeli v.b)

3- ) SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞLARI VE SEYAHAT ACENTALARI
a. Seyahat acente sahipleri ve yöneticileri 
b. Aracı kurum kurmak isteyenler ve işletenler
c.  Sağlık turizmi alanında tanıtım ve reklam çalışması yapacak ajanslar ve proje geliştirme 

departmanları
d. Sağlık turizmi  ile ilgili  proje hazırlamak isteyen kişiler (Dünya Bankası, EU ve Kalkınma 

ajansından sağlık turizmi ile ilgili proje hazırlamak isteyenler)
e. Sağlık turizmi ile ilgili yatırımcıları ve kredi kuruluşları 

SAĞLIK TURİZMİ KURSUNA 
KİMLER KATILMALI?  



1. Sağlık turizminde insan kaynağı ve yönetimi nasıl olmalı? 
2. Ekip çalışması  ve hizmet içi eğitim nasıl olmalı?
3. Türkiye için sağlık turizminde en büyük Pazar hangi ülkeler ve niçin? 
4. Sağlık turizminde önemli pazarlara nasıl  ve hangi yöntemle ulaşacağız?
5. AB hastaları Türkiye de tedavi olununca  sigortaları ödeme yapar mı? Kamu 
ve özel sigorta  farkı var mı? AB Hastaların serbest dolaşımı mevzuatında 
(Cross Border ) Türkiyenin  durumu ne olacak?
6. Uluslararası hastalar   öncelikli olarak  ülkeyi mi, ili mi, hastaneyi mi, yok-
sa doktorumu tercih eder? Tanıtım stratejisi nasıl olmalı?   
7. Sağlık turizminde markalaşma nasıl olmalı?  Hangi alanlar Türkiye için  
daha avantajlı?
8. Sağlık turizmi tanıtımı nasıl olmalı? STK ları tanıtımda  nasıl etkin kulla-
nabiliriz?
9. Tanıtımda teşvikleri  nasıl efektif kullanabiliriz?  Devletin tanım destekleri 
nelerdir, kimler ve nasıl faydalanabilir?  
10. Ekonomi bakanlığının destek  mevzuatına uygun dosya nasıl  hazırlanır ?
11.     Sağlık turizminde kalite mi, ucuzluk mu, markalaşmak mı  daha önemli  
12. Uluslararası hastalarla iletişimde kültür farkının ve iletişim eksikliğinin 
Teşhis ve Tedavideki yanlışlıkları nasıl önleriz?
13. Uluslararası hastalarda ücretlendirmede  kamu ve özel sağlık sektörü 
farkı var mı? Uygulama nasıl olacak?
14. Uluslararası hastalarda tedavi sonrası takip nasıl olmalı?
15. Uluslararası hastalarda Malpraktis ve hasta hakları uygulamaları nasıl 
olacak?
16. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı arasında ki fark nedir?
17. Kamuda sağlık turizmi uygulamaları ve örgütlenme nasıldır?
18. Kamu hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde sağlık turizmi 
ücretlendirilmesi  ve faturalandırma  nasıl olacak?
19. Kamu hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde  tedavi bedellerinin 
tahsilatındaki sorunlara çözüm önerileri ve pratik uygulamalar nelerdir? 
20. Uluslararası hastalarda acil sağlık hizmeti ve trafik kazalarında sağlık 
hizmeti sunumu ve ücretlendirme usulleri nedir? 

KURSTA CEVABINI BULACAĞINIZ SORULAR



1. Kurs 5 gün sürecek ve toplamda 40 saat olacaktır.
2. Kursa hekimler ve diğer sağlık personelleri ve sağlık turizmi ile ilgili 
yöneticiler katılabilir.
3. Kurs sonrasında, derslere devam eden ve sınavda başarılı olanlara ser-
tifika verilecektir.
4.  Eğitimin verildiği otele girişler Pazar günü saat 12.00’dan sonra, 
çıkışlar Cumartesi günü saat 12.00’dan önce olacaktır.
5. Ödeme ve ücretlendirme:
a.) Konaklamalı katılım (full pansiyon) eğitim bedeli  olan 1200 TL kayıt 

veya başvuruda peşin olarak alınır. (Eğitim 700 TL ve konaklama 500 TL 
ayrı ayrı fatura edilecektir.)

b.) Dışardan konaklamasız katılım için eğitim bedeli 700 TL olup başvuruda 
peşin olarak alınacaktır. 

c.) Eğitim sınıflarımız 30 kişi ile sınırlı olup ihtiyaç halinde ikinci sınıf 
açılacaktır.

d.) Misafir katılımcı ve sadece konaklama yapacak eş ve çocuklarınızın 
ücretlendirmesi  için organizasyonu arayınız. 

Murat Ayan
GSM: 0532 325 75 68    e-posta: murat.ayan@polarwest.com.tr

Hilal Tuna     GSM: 0536 425 29 21 
e-posta: ipsa@ipsa.org.tr  -  visitturkeyforhealthcare@gmail.com

1. Akademisyenler
2. Sağlık Turizmi Alanında Çalışan Uzmanlar
3. Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri
4. Sağlık Kuruluşlarındaki Sağlık Turizminden Sorumlu Tecrübeli Kişiler

KURSA KATILIMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER  

Ders Verecek Eğitmenler Aşağıdaki Gruplardan Oluşacaktır

Kayıt ve Konaklama İçin: (Polar west Organizasyon)

Kurumlar mevzuat gereği eğitim hizmetleri bedelini döner ser-
mayeden, yol ve konaklama bedelini ise harcırah kanununu 
kapsamında karşılayabilirler. İlgili mevzuat için bkz. www.ipsa.org.tr

Güncel Program İçin  www. ipsa.org.tr sayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Programı Hakkında: (visitturkeyforhealthcare platformu)


