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Sağlık turizmi, yetişmiş iş gücü ile kalkınacak

2023 için 20 milyar dolarlık gelir hedefi bulunan, Türkiye’nin yükselen sektörü sağlık
turizminde yetişmiş personel yetersizliği, büyüme ivmesinde düşüşe yol açıyor. Bahçeşehir
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (BüSem) 19 Nisan’da başlayacak Sağlık Turizmi
Sertifika Programı sektöre taze kan sağlayacak iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan, 2015′de 500 bin yabancı hastanın ziyaretiyle 7
milyar dolar ve 2023′te 2 milyon yabancı hasta ile 20 milyar dolar gelir hedefleri için sağlık sektörü
hazırlıklara bir süredir başlamış bulunuyor. 2014 yılı için 1.5 milyon dolar tanıtım fonu ayrılan
sektörün yine hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bu kapsamda tercümanlık ve çeviri
hizmetleri başta olmak üzere, özellikle sağlık alanında yetişmiş personele ihtiyaç duyan sektör için
harekete geçen Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem), Paragon iş birliğiyle sağlık
sektöründe kariyer hedefleyen bireyleri iş yaşamına hazırlıyor.
Katılımcılar Liv Hospital’de staj görecek
Geçtiğimiz dört yılda hızla kalkınan sağlık turizminde Türkiye, dünyada ilk 10 ülke arasına yer
alıyor. Artık yurt dışına hasta gitmediği gibi özellikle göz, saç ekimi, estetik, ortopedi, bel-boyun
fıtığı, jinekolojik ve ürolojik operasyonlar ile kulak-burun-boğaz gibi branşlarda tedavi amacıyla
yurt dışından çok sayıda hasta tedaviye geliyor.
Sağlık turizminde Türkiye’nin bu denli tercih edilir bir ülke olması beraberinde sektörün talebi
karşılamaya hazır olması gerekliliğini de doğuruyor. Söz konusu sağlık turizmi olduğunda, doğru
hizmeti verebilecek eğitimli ve yetişmiş bireylere ihtiyaç duyan sektör ihtiyacını karşılamak üzere
BüSem 78 saatlik bir eğitimi hayata geçiriyor. 66 saatin teorik bilgi aktarımına ayrılacağı sertifika
programının 12 saati Liv Hospital Hastanesi’nde gerçekleşecek staj ile uygulmaya ayrılacak. Her
stajyer tek bir Liv Hospital ülke temsilcisi ile çalışarak, iş hayatında hızlı bir öğrenme sürecine tabi
tutulacak.
Yeni bir meslek edinecekler
19 Nisan’da başlayacak, 78 saat sürecek geniş kapsamlı eğitim sağlık turizmi tarihçesinden
başlayarak; sağlık turizminde SWOT analizi, pazarlara genel bakış, sağlık bakım modelleri,
medikal turizm ve hizmetleri, sağlık turizmi ekonomisi ve ödeme modelleri sigorta süreçleri,

Türkiye sağlık turizmi politikası ve yasal mevzuatlar, sağlık turizminde teşvikler ve yatırımlar, hasta
güvenliği, hasta hakları ve etik kurallar, sağlık turizminde pazarlama ve strateji geliştirme, ileri satış
teknikleri, sağlık turizmi yönetiminde hasta bilgi yönetim sistemlerinin (otomasyon) kullanımı, JCI
ve diğer akreditasyonlara genel bakış, sağlık turizminde öncü ülkeler, turizm politikaları ve
araştırmalar, sağlık turizminin geleceği ve beklentiler gibi konulara değinecek. 19 Nisan’da ilk ders
zilini çalacak olan ve sınırlı sayıda kontenjanı bulunan eğitime kayıt olabilmek için BüSem’e 0 212
381 59 37 numaralı telefondan ya da busem@bahcesehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Program içeriği ve detayları, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web
sayfasından edinmek mümkün.

