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Min porê 
xwe li 
Tirkiyeyê 
çand.

Em bi 
tedawîbûna 
Tirkiyeyê ve 
bûn xwedî 
zarok.

Ji bo 
veguhastina 
cegerê min 
Tirkiye hilbijart.

Ji aliyê zanista 
bijîşkiya çavan 
(oftalmolojî) ve 
pêşkeftîtirîn 
teknolojî min 
bi çavên xwe li 
Tirkiyeyê dît.

Emeliyata 
min ya  
“by-pass”ê 
li Tirkiyeyê 
gelekî serkeftî 
derbas bû.

Pêwîst bû ez li 
welatê xwe heta 
3 mehan li benda 
dora xwe bibim.  
Li Tirkiyeyê min karî 
bilez “MR”a xwe 
bikişînim.

Aya we fikiriye ku hûn li 
Tirkiyeyê tedawî bibin?

Ji bo tenduristiya we her 
tiştekî pêwîst li Tirkiyeyê heye!

Par, 520.000 nexweş û xwediyên nexweşan ji bo 
çareseriya nexweşiyan Tirkiye hilbijartibûn*

*Rapora Xebata Sala 2012an a Wezareta Tenduristiya Komara Tirkiye

 

 

Tirkiye, ji aliyê Rêxistina Tenduristiya Cîhanê (WHO) ve welatekî  bi layê tenduristiya geşt 
û guzar de bi potansiyela xwe ve dewlemend tê nîşandan. Her wiha di salê de 300 
roj bitav derbas dibe, di vî aliyê de welatekî terwende ye ku ciyê mebest hene. Tirkiye 
bi hejmarkî ve  li pey Amerîkayê li cîhanê di nav nexweşxaneyên pola A yên ku xwedî 
ahenga JCI ne de duyemîn e. Bi amûrên pêşkeftîtirîn yên êşnasî û çareseriya tenduristiyê 
ve, di beşên xwe de bi baştirîn bijîşkên cîhanê û serwîsên navneteweyî yên beşên 
nexweşan ve, bi bihayên birêk derfeta çareseriyê dide.

Di nexweşxaneyên xwedî pêşkeftîtirîn  teknolojî 
de xizmeta tenduristî ya biwesp (bikalîte)

Bihayên birêk

Nepeniya agahiyên kesayetî

Tesîsên germavan

Li pêş an j îli paş çareseriya 
tenduristiyê derfeta betlaneyê



Beşên ku hûn ê bikaribin li Tirkiyeyê 
xizmeta bijîşkî wergirin ev in

Lookingcare her dem digel we de ye!

 

  

Ji peyabûna we ya balafirê heta ku hûn vedigerin balafira xwe ya 
vegerînê; Ewleyî û lawana we , di bin ewleyiya dezgehên ku ji me re 
peymandar in de ne û ew dezgeh bi xizmetên piştgirî ve li ba we ne.
Ew dema ku hûn digel me derbas dikin, ger tûşî pirsgirêkekê bibin, ji bo 
tenduristiya we em her gav li cem we ne.Çareserîya Girêba Nişdarê Giştî Pitika Lûleya Ezmûnî   

Çareseriya Nezayokîyê 

Çav- Guh, Poz, 
Qirik

Sîstemên  
Xuyakirinê

Tenduristiya Dev û 
Diranan

Guhaztina  
Endaman

Germav & SPA 
Wellness

Lênêrîna Kal û Pîran 
Gerîatrî

Dilnasî Ortopedî 
Tenduristiya Werzîşkar

Çandina Por 
Estetîk



Nêzbûna Rewişt û Zanistî

Baştirîn û ewleyîtirîn 
çareseriyên tenduristiyê, bi 
biha û nirxên guncawtirîn ve, 
ji we re li lookingcaredê ne!

Hemû nexweş û xwediyên 
nexweşan dikarin di navnîşana 
www.lookingcare.com de 
bêmûçe di sîstemê de bibin 
endam, dikarin xizmeta herî 
baş bi pêşniyarên bihayên 
herî lêhatî bibînin û ji xizmeta 
agahdarkirinê sûdê wergirin.

Lookingcare, bi kadroya 
xwe ya di her layekî de ku bi 
bijîşkên pispor ve pêk hatiye, 
piştgiriya we dike da ku hûn bi 
rastirîn û guncawtirîn hesabekê 
ve bigihêjin çareseriya 
tenduristiya xwe.

lookingcare.com Medical Tourism Services; Platformeka 
gerra  tenduristîyê ye ku ew bi mebesta  avakirina asoyeke 
fireh a nû ya gerra tenduristîyê ya ku li Tirkîyeyê di salên paşî 
de zû bi pêş ve diçe, bi pêşkêşîya yek ji serkêşên gerra 
tenduristîyê Dixtor Kerîm Korayî hatiye avakirin. Sîstemeke 
wisa ye ku li her aliyê cîhanê bi dezgehî û kesayetî ve nûnerên 
nexweşan tê de ne, di çarçoveya nirxên rewişt ên tibbî de der 
barê xizmetên tendurustî de bi pisporî û awayekî mirovane ve 
agahiyan dide.

Di platforma lookingcare de dezgehên tenduristî yên ku 
xwedî birwenameyên (sertîfîkayên) JCI ne û bi beşên 
medîkalên geşt û guzaran pêk tên, her wiha di beş û layên 
xwe de bi navendên êşnasî û çareserî de pêşveçûyî, bi 
jîneke tendurist û bi tenduristiya germava geşt û guzar û ji 
xweytiya pîrmendan re jî xizmetê dike.

Di 7 Pêngavan de Dema Tedawîkirina We

Pêngava Pêngava Pêngava Pêngava Pêngava Pêngava Pêngavaemîn yemîn yemîn emîn emîn emîn emîn1 2 3 4 5 6 7
Bi lez xwe ji 
sîstema me 
tomar bikin.

Forma 
agahiyên 
tenduristiyê 
dagirin.

Sîstema me 
bila ji we re 
nexweşxaneyên 
ku hûn ê hilbijêrin 
pêşniyar bike.

Bila bijîşkê 
we digel we 
pêwendî girêde 
û bernameya 
tedawîkirina we 
saz bike.

Ji balafirgehê 
heta ku hûn ji 
nexweşxaneyê 
derdikevin bila 
ji we re bê 
rêxistîkirin.

Betlaneyeke 
kinikî bikin, 
xweşikî û be-
dewiyên Stenbol 
û Tirkiyeyê 
vebînin.

Bi awayekî 
bextewar û 
aramî vegerin 
mala xwe.

7 roj 24 saet 
Tenduristiya Online



Baştirîn û ewletirîn çareseriya tenduristî, bi bihayên  
guncaw ve ji we re di lookingcaredê de!

Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat: 9
Balmumcu - Beşiktaş 34349 Stenbol / Tirkiye  

Tel: +90 212 274 94 08  Faks: +90 212 347 21 11
 info@lookingcare.com


