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ATC health tourism and consultancy services was established in 2019 with the goal of health tourism.

Our company cooperate with public and private hospitals all over Turkey especially in Kayseri.

Our Mission :

To produce fast and professional solu�ons for all requirements of pa�ents before and a�er treatment 

To provide quality health services to all humanity.

 

To be a pioneer in the preference of health ins�tu�ons equipped with the latest technology devices.

To provide

 

a comfort and conformity to pa�ent rights law during the treatment process

To take precau�on in the problems that pa�ents may experience

 

To lead pa�ents to arrive safely in their countries a�er treatment

 

 

Our vision

 

:

 

We

 

aim to be the best

 

health tourizm

 

company in Turkey by offering professional health care service with high-

tech hospitals , professional doctors in their field ,

 

health care professionals

  

and by showing the ethical stance 

with Turkish hospitality .

 

 

Planning Treatment Process

 

:

 

As soon as the medical informa�on and examina�on results were sent by contac�ng our ATC health tourism 

coordinator, the treatment plan and counseling process started.

 

As a result of examining the informa�on with the relevant experts, our coordinator will provide detailed 

informa�on about the treatment plan and treatment process.

 

The result of the medical evalua�on is provided to the pa�ent within 24 hours.

 

The dura�on of stay is decisive according to the characteris�cs of the treatment.

 

When there are different treatment methods for the treatment of our pa�ents, the pa�ent is contacted and 

alterna�ve treatment op�ons are offered.

 

Transfer of Pa�ent and Accommoda�on :

Plane �cket will be orgnized by the �me the pa�ent decided to be treated in Turkey .

If pa�ents need to stay at the hotel before or during treatment, hotel reserva�ons are made upon request. There 

are hotel alterna�ves according to the pa�ent's budgets.

Pa�ents are provided transfer to the hotel or hospital where the pa�ent is treated, accompanied by an 

interpreter .

The pa�ent is transferred from the airport to the hospital with a special ambulance according to a vital risk 

situa�on.

Phone line is provided for pa�ent in order to communicate with their stay in Turkey

Treatment Process :

The treatments are carried out by doctors who are experts in the their field with high-tech hospitals.

Pa�ents do not experience communica�on difficul�es through interpreters working in our company.

Interpreters are available 24/7.

 

 

A�er treatment

 

:

 

A�er the treatment is completed

 

and

 

all official procedures of the pa�ent are completed , transfer to the airport 

is provided with the assistance of an interpreter.

 

Pa�ents can always contact ATC Health Tourism for post -treatment check-ups a�er returning home.

All the treatment processes of the pa�ents are monitored by the ATC team and their doctors and the pa�ent an

their rela�ves are informed.

 

 

Aesthe�c Applica�ons

 

:

 



 

Hair Transplanta�on

 



 

Liposuc�on

 



 

Chest Aesthe�cs

 



 

Body Aesthe�cs

 



 

Facial Aesthe�cs

 



 

Ear Aesthe�cs

 



 

Nose aesthe�cs

 



 

Botox Applica�ons

 



 

Genital Aesthe�c Applica�ons

 



 

PRP Applica�ons

 

Clinical Applica�ons :

 Oncology
 Bone Marrow Transporta�on www.iliknakli.com
 Hematology
 Sickle cell anemia treatment
 Orthopedics

 General Surgery

 Brain surgery

 Otolaryngology 

 Cardiology

 Pulmonary and Respiratuary System Diseases

 Eye Health and Diseases



 

Child Health and Diseases


 

Internal Medicine 


 

Urology



 

IVF Treatment


 

Organ Transplant



 

Obesity Surgery



 

Other Surgical Services



 
Check -up
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MEDİKAL HİZMETLERİMİZ MEDİKAL HİZMETLERİMİZ

Çocuk Hemotoloji,Onkoloji Çocuk Kemik İliği Nakli

Kardiyoloji Radyoloji

ortopedi Üroloji

Plastik Cerrahi ve Estetik Göz Merkezi

Saç Ekimi Check-Up

Kulak, Burun, Boğaz Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek
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MEDİKAL HİZMETLERİMİZ

Diş Sağlığı Genel Cerrahi

Nöroloji , Nöroşirurji

ANLAŞMALI KURUMLAR

Vizyonumuz : Güleryüzlü Ve Üstün Niteliklere Sahip ,Personel ve 
hekim Kadrosu Yüksek teknolojik donanımıyla Dünya 
standartlarında kaliteli hizmetiyle Alanında bir marka olmaktır.

System Hospital olarak, gerçekleştirdiği çalışmalarla fark 
yaratarak, tüm iletişim araçları ile sağlık alanına katkıda 
bulunarak, sağlık sistemine dayalı yaklaşımlarıyla sektörde 
model olabilmeyi amaçlamıştır.

Üstün Nitelikli Ekip ve Çağdaş Altyapı Farklılığımızı yaratan en 
önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim 
ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ekibimizdir.
Dünyam Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların 
potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine 
olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı 
ve tercih ettiği kurum olacaktır.

Ortoperio Diş Kliniği 2013 yılının Ocak ayında kurulmuştur. 
Kliniğin ismi ortodonti ve periodontoloji uzmanlıklarından 
gelmektedir (orto-perio). Ortodonti uzmanı (tel tedavisi 
uzmanı) Dr. Bora Arifoğlu ve periodontoloji uzmanı (dişeti 
sağlığı ve cerrahisi uzmanı) Dr. Erol Oktay 10 yıldan fazla 
olan hekimlik tecrübelerini bu yeni klinikte biraraya 
getirmişlerdir.

DÜNYAM HASTANESİ

SYSTEM HOSPİTAL

MAYA GÖZ HASTANESİ

MEDICAL PALACE HASTANESİ
Hastanemiz Kayseri Medical Palace Hastanesi olarak 2004 
yılında sağlık sektörüne yeni bir anlayış getirmek üzere 
Kayseri de halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.  

ORTOPERİO DİŞ KLİNİĞİ 



DİĞER HİZMETLERİMİZ

Ülkemize seyahat edecek yabancı hasta ve hasta yakınlarımızın vize başvuru sürecinde olan hazırlık süresini 
kısaltmak, işlemlerin hatasız ve hızlı olarak tamamlanmasını sağlamak, takibini sürdürmek ve bu şekilde vize 
işlemlerini en hızlı ve zahmetsiz şekilde sonuçlandırmak üzere profesyonel seyahat danışmanlarımız size gerekli 
destekleri sunmaktadır. Vize işlemleri ile ilgili tüm hasta ve hasta yakınlarımıza gerekli profesyonel destekler Atc 
Health seyahat danışmanlarımız tarafından eksiksiz sağlanmaktadır.

Bu noktada seyahatinizin planlanan takvime uygun şekilde sorunsuz bir şekilde geçmesi için, vize ita etme 
işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelere karşın vize başvurunuzun mümkün olduğunca planlanan seyahat 
tarihinden en az bir ay önce yapılması ve seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli bir seyahat 
belgesi/pasaport sahibi olmanızın önem taşıdığı konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

Vatandaşlarının Ulusal Kimlik Belgeleri ile Ülkemize Girebileceği Ülkeler Listesi
1- Almanya
2- Belçika
3- Fransa
4- Gürcistan
5- Hollanda6- İspanya
7- İsviçre
8- İtalya
9- KKTC
10- Lihtenştayn11- Lüksemburg
12- Malta
13- Portekiz
14- Ukrayna
15- Yunanistan

ÖNEMLİ NOT : Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7. maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancıların “vize, vize muayeti veya ikamet izin süresinin 
bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport veya pasaport yerine geçen belge” taşımaları 
zorunludur. Söz konusu kanun maddesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve istisnai durumları öğrenmek için Atc 
Health seyahat danışmanları ile çağrı merkezimiz ve web sitemiz üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) üyesi olan kuruluşumuz, yerli ve yabancı tüm hava yolu şirketlerinin 
biletlerini; bütçenize ve seyahat planınıza en uygun uçuş alternatieri ile sizin için araştırır. Uçuşunuz için 
seçtiğiniz tarih ve parkura göre tüm havayollarının uçak bileti yatlarını karşılaştırır; size en uygun yatlı uçak 
bileti alternatierini sunar.

Profesyonel seyahat danışmanlığı hizmetlerimiz ile çağrı merkezimize ulaşarak tüm hava yolu şirketlerinin en 
ekonomik uçak biletlerini güvenle ve zahmetsizce satın alabilirsiniz. Size özel danışmanlık hizmetimiz ile seyahat 
yetkililerimiz sizin adınıza opsiyon sürelerinizi takip eder; rezervasyon değişiklik ve iptal taleplerinizde size hızla 
destek sağlarlar.

Farklı ülke ve şehirlerden gelen hasta ve hasta yakınlarımızın havalimanlarından karşılanması; ve planlanan 
güzergahlara ulaşımları için özel shuttle ve araçlarla transfer hizmetleri sunulmaktadır. Hastalarımızın sağlık 
durumları itibariyle gerekli durumlarda söz konusu transfer hizmetlerinde tam teşekküllü ambulans desteği de 
sağlanmaktadır. Ülkemize ulaşmanızı takiben havalimanından karşılanmanız ile başlayacak seyahatiniz süresince 
olası talep ve ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt vermek üzere Atc Health seyahat yetkilileri tarafından size refaket 
edilmektedir.

Transfer

Seyahatiniz başlamadan önce Atc Health yetkililerimiz tarafından farklı konaklama alternatieri çıkartılır. 
İçlerinden beklenti ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak seçeneği belirleyebilmeniz için size gerekli tüm 
destekler sağlanmaktadır.

Hasta ve hasta yakınlarımızın konfor ve rahatı öncelikli olarak değerlendirilerekAtc Health güvencesiyle 
tercihinize göre anlaşmalı 4 ve 5 yıldızlı otellerimizde, evlerimizde, süitlerimizde ve rezidanslarımızda konaklama 
imkanları sunulmaktadır. Konaklama seçeneklerimiz Antalya ve İstanbul illerinde; şehir merkezlerinde ve tedavi 
hizmeti sağlanacak kuruluşlara yakın lokasyonlarda yer almaktadır.

Konaklamanız süresince dilediğiniz zaman ülkeniz ile kolayca iletişime geçebilmeniz için kesintisiz internet 
hizmeti sunulabilir. Ayrıca ulaşım ihtiyaçlarınız için transfer hizmeti ve olası ihtiyaçlarınızda destek sağlamak 
üzere seyahat danışmanı hizmeti sunulmaktadır.

Konaklama

İnsan sağlığının en önemli konu olduğu seyahatiniz öncesinde nansal endişelerinizi ortadan kaldırabilmek için 
seyahat danışmanlarımız sigorta hizmetleri konusunda sorularınızı yanıtlamak ve gerekli desteği sağlamak 
üzere hazırdır.

Eğer uluslararası kapsamda bir sağlık sigortanız varsa veya seyahatinize konu olan tedavi masraarınız bir 
devlet tarafından karşılanacak ise; seyahatiniz öncesinde Atc Health yetkililerini bilgilendirmeniz durumunda tüm 
işlemlerin eksiksiz yürütülmesi için gerekli planlama tarafımızca yapılacaktır.

Eğer herhangi bir sigorta güvenceniz bulunmuyorsa; talep etmeniz durumunda ülkemize gerçekleştireceğiniz 
seyahatiniz süresince tüm hasta ve hasta yakınlarınızı güvence altına alacak; en kapsamlı ve ekonomik özel 
sigorta poliçeleri Atc Health danışmanları tarafından size detaylı bilgilendirmeler ile sunulacaktır.

Sigorta
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Vize İşlemleri

Uçak Bileti


