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Saçımı  
Türkiye’de  
 ektirdim.

Türkiye’de 
 tedavi gördük 
 bebeğimize 
 kavuştuk.

Karaciğer naklim 
 için Türkiye’yi 
 seçtim.

Türkiye’nin 
 oftalmolojide 
 sahip olduğu 
 son teknolojiyi 
 kendi gözlerimle 
 gördüm.

Türkiye’deki  
by-pass 
 ameliyatım  
çok başarılı 
 geçti.

Kendi ülkemde  
3 ay sıra 
 beklemem 
 gerekiyordu, 
 Türkiye’de hemen 
 MR çektirebildim.

Türkiye’de Tedavi Olmayı
Düşündünüz mü?

Sağlığınız için gereken her şey 
Türkiye’de!

Geçen yıl, 520.000 hasta ve hasta yakını 
tedavi için Türkiye’yi seçti.*

*T.C. Sağlık Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık turizmi alanında potansiyeli yüksek 
ülkelerden biri olarak gösterilen ve yılda 300 gün güneşi hissedebileceğiniz ender 
destinasyonlardan biri olan Türkiye, sayı itibariyle Amerika’dan sonra dünyada ilk sırada  
olduğu JCI akreditasyonuna sahip A sınıfı hastaneleri, son teknoloji tanı ve tedavi 
cihazları, alanında dünyanın en iyi doktorları ve uluslararası hasta departmanı servisleri  
ile uygun fiyatlarla tedavi imkanı sağlar.

Son teknolojiye sahip hastanelerde 
kaliteli sağlık hizmeti

Uygun maliyetler

Kişisel bilgilerinizin gizliliği

Termal tesisler

Tedavi öncesi ya da sonrasında 
tatil imkanı



Türkiye’de tıbbi hizmet alabileceğiniz  
branşlar

Lookingcare tüm süreçte yanınızda! 
Uçaktan indiğiniz andan dönüş uçağınıza binene kadar; 
güvenliğiniz ve konforunuz anlaşmalı olduğumuz 
kuruluşların destekleyici hizmetleriyle güvence altındadır.
Bu süreçte karşılaşabileceğiniz tüm sorunlarda 
sağlığınız için hep yanınızdayız.

  Kanser 
Tedavisi

Genel Cerrahi Tüp Bebek 
Kısırlık Tedavis i

Görüntüleme 
Sistemleri

Ağız ve 
Diş Sağlığı

Göz - KBB

Ortopedi
Sporcu Sağlığ ı

Organ Nakl i Termal - SPA
Wellness

Yaşlı Bakımı
Geriatri 

Saç Ekimi
Estetik

Kardiyoloji



7  gün 24  saat 
online sağlık

Etik ve bilimsel yaklaşım

En iyi ve en güvenilir tedavi 
en iyi f iyatlarla sizin için 
lookingcare’de!

Tüm hasta ve hasta yakınları, 
www.lookingcare.com 
adresinden sisteme ücretsiz 
olarak üye olarak, en kaliteli 
hizmeti en uygun fiyata 
alabileceği teklifleri görebilir  
ve bilgilendirme hizmetinden 
yararlanabilir.

Lookingcare’in, her alanda 
uzman hekimlerden oluşan 
kadrosu, en doğru ve en  
hesaplı tedaviye ulaşmanız  
için size destek verir.

lookingcare.com Medical Tourism Services; Türkiye’nin 
son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmine yeni bir soluk 
getirmek amacıyla, medikal turizmin öncülerinden  
Dr. Kerim Koray Kebir önderliğinde kurulmuş bir sağlık 
turizmi platformudur. Dünya çapında kurumsal ve bireysel 
hasta temsilcilerinin de dahil olduğu bu sistemde, tıbbi etik 
değerler çerçevesinde, uzmanlaşmış ve insan odaklı sağlık 
hizmetleriyle ilgili bilgi verilmektedir.

Lookingcare platformunda, JCI sertifikalı ve medikal 
turizm departmanı olan sağlık kuruluşlarının yanı sıra 
alanında öncü tanı ve tedavi merkezleri, sağlıklı yaşam 
ve termal sağlık turizmi ile yaşlı bakım hizmetleri sunan 
merkezler de yer almaktadır.

7 Adımda tedavi süreciniz

ADIM ADIM ADIM ADIM ADIM ADIM ADIM1 2 3 4 5 6 7
Sistemimize
hızlı kayıt 
yaptırın

Sağlık bilgi
formunu
doldurun

Sistemimiz 
size
en uygun 
hastane
seçeneklerini 
önersin

Doktorunuz
sizinle iletişime
geçsin ve 
tedavinizi
programlasın

Havaalanından
taburcu olana
kadar her şey
sizin için
organize edilsin

Minik bir 
tatil yapın,
İstanbul ve
Türkiye’nin
güzelliklerini 
keşfedin

Mutlu ve 
huzurlu
bir şekilde
evinize 
dönün



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

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

En iyi ve en güvenilir tedavi, en iyi f iyatlarla sizin için lookingcare’de!


