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GÜVENİLİR SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ

MEDICAL    TRAVEL    DEVICES 

TDS, Sağladığı yeni nesil asistanlık servisleri ile hasta ve doktoru aktif bir
 sistemde buluşturup, hastanın doğru ve güvenilir sağlık hizmetini almasını sağlar.



Hasta Asistanlık
   TDS, Sağladığı yeni nesil asistanlık servisleri ile hasta ve doktoru 
aktif bir sistemde buluşturup, hastanın doğru ve güvenilir sağlık 
hizmetini almasını sağlamaktadır. Küresel coğrafi üstün-
lüğümüzü ve global iştiraklerimizden kaynaklı güçlü network 
yapımızı, çözüm ortaklarımızın Joint Commission International 
(JCI) akreditasyonu belgesine sahip uzman kadroları ile birleştir-
erek kalıcı güven & güven politikasını yaşatmaktadır.
     Sağlık hizmeti almak isteyen herkese medikal tercümanlarımı-
zla konum ve dil farkı gözetmeksizin, “ kendi evinde “ hissi 
vererek, aradığı sağlık profesyoneli ile iletişimini sağlamak, erken 
teşhis ve tedavi sonrası kontrol hizmetlerini daha ulaşılabilir hale 
getiren medikal cihazlar ve sistemler ile desteklemektir.Her bir 
birey, kendi sağlık sorunları hakkında objektif karar verme, 
araştırma yapma ve tedavi olacağı doktor veya sağlık kuruluşunu 
kendi iradesi ile seçme hakkına sahiptir. Mutluluğumuz için en 
önemli unsur olan sağlığımızı korumak ve kollamak için teknoloji 
çağının yarattığı imkanları en üst seviyede kullanmak ve 
kullandırmak en önemli misyonumuzdur



Şe�af Raporlama

Bölge, periyod, hastane ve diagnoz bazında sunduğumuz detaylı ve sık raporlamalarımız 
sayesinde, müşterilerimiz hem kendi operasyonları hem TDS operasyonları hakkında çok açık bir 
resme sahip oluyorlar. Böylece müşterilerimiz, gelişmeleri daha yakındantakip etmelerini ve 
operasyonlarını daha kesin bir şekilde öngörebilmelerini sağlayan, gerçekten şe�af MCC 
çözümlerinin ayrıcalığını yaşıyorlar.



Maliyet Araştırma Hizmeti

TDS
MEDICAL, TRAVEL, DEVICES

Programımız, sigortalıdan direkt  gelen ya da anlaşmalı şirketler ile  
gönderilen faturalar üzerinde yapılan tedavinin doğru olup ol-
madığına,ayrıca fatura ve raporların orijinal olup olmadığına dair 
araştırma yürütmektedir.Tıbbi fiyat takip, fiyat tahmin sistemi ve 
masraf dökümü opsiyonları ile fiyat inceleme ekibimiz, fatralandır-
malarda fahiş miktarı önlemek adına tedavi ücretlerini düzenli-
olarak kontrol ederler. Kontrol süreci, tedavi ve teşhisin durumuna 
göre tıbbi masrafların tahmini hesabı ile başlar. İşlem, gerekli ol-
mayan testler ve tedaviler, fahiş faturalandırma ve çifte fatura hata-
ları ile sınırlı olmamakla birlikte, biz otomatik olarak tıbbi masrflar-
daki çelişkileri satır satır görüntüleriz. Sistemimiz proformaların 
satır satır kontrolü esasıyla işlemektedir. İki adet doktor her bir 
dosya için çift ve çapraz kontrol yapmaktadırlar. İstatistiksel 
sağlamalar ve ikinci görüşler maliyet kontrol programımızda kul-
landığımız diğer yöntemler arasındadır.



Sağlık ile birlikte seyahat fırsatı

TDS
MEDICAL, TRAVEL, DEVICES

İhtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize bağlı olarak, tarih, kültür, güzel
sanatlar, çağdaş sanatlar, mutfak sanatları, dini turlar, manevi turlar,
macera etkinlikleri, spor turları gibi çeşitli konularda bireysel, çift veya
grup seyahat planlarımız bulunmaktadır. Zindeliğinizin ve vücudunuzun
canlanması için güzellik ve sağlık paketlerinin yanı sıra termal, spa ve 
dinlenme paketleri de sunuyoruz. Ayrıca kıdemli ziyaretçilerimiz için
sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için özel tekli�er 
sunuyoruz.Sunulan extra avantajlar; Tüm bütçeler için konaklama
seçenekleri, tur rezervasyonları, konaklama/otel misa�r evleri, 
özel program yöneticisi/koordinatör, dil tercümanları, havaalanı 
transferi/bilet rezervasyonları, varış öncesi yardım, medical vize, 
�nansal planlama / maliyet değerlendirmesi, akıllı telefon/ yerel sim 
kart / yerel telefonlar, yerel rehber, yerel nakliye, döviz o�s hizmetleri..



Doktor Asistanlık
Sistemimize kayıtlı hekimlerimizin hastalarına sunduğu sağlık hizmetinin 
kalitesini ve verimini artırabilmek amacıyla tum asistanlık servislerimizi 
seferber ediyoruz. Hastalarınızın vize işlemlerinden türkiyedeki tüm özel 
ihtiyaclarına kadar her konuda hızlıca cevap verirken, ameliyat veya tedavile-
ri sonrası ülkelerindeki pansuman ya da bakımlarını üstlenip sureci takip 
etmenizde sizlere kolaylıklar sağlıyoruz. Tedavisi devam etmekte olan hasta-
larınızın lokal etkinliklerle stresini azaltmak ve sunduğunuz sağlık 
hizmetinin kalitesini arttırarak hastalarınızın memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak bizim önemli bir misyonumuzdur.
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Partner sistemi
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TDS, bünyesinde barındırdığı partnerlerin sağlık turizmi ile ilgili  faaliyetlerini güçlendirmek, uluslararası çabaları 

birleştirmek ve dünyanın dört bir yanında sunulan sağlık hizmetlerinin danışmanlığını yapmak amacıyla hizmet 

vermektedir.  Bu nedenlerle TDS, Turkiye ve dünyadaki sağlık noktalarını (  hastaneleri,  doktorları,  termalleri,  diş 

hekimlerini )  10 farklı  dilde dünyaya tanıtan bir sağlık turizmi platformu oluşturmuştur. Bu platformun amacı,  konum 

ve dil farkı gözetmeksizin, hastaya en uygun sağlık profesyoneline karar vermede yardımcı olmak ve hastanın dokto-

runa hızlı  ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.  Her yıl  ortalama olarak 30 milyondan fazla turisti  ağırlayan 

ülkemizde, gelen ziyaretçilere kaliteli  sağlık hizmeti sunmak, uluslararası imaj açısından önemli bir k ilometre taşıdır.

 Verilen kaliteli  ve şe�af hizmetler, yurtdışından gelen yerli  veya yabancı hastalarda güven duygusu oluşturacaktır.  

Bu platform, dünyada sağlık ile ilgili  akla gelebilecek tüm sorulara cevap veren dinamik bir platformdur. Türkiyede 

son 15 yılda ivme kazanan sağlık hizmetleri,  uluslararası standartlardaki tıbbi bakım ve kalite standartlarının 

entgrsyonu ile yurtdışında kabul gören bir sektör haline gelmiştir.  Türk doktorlarının, hastanelerini ,  termal ve

kaplıcalarının bu başarıları artık ihraç etme potansiyeline ulaşmıştır.Platformumuzdan faydalanabilen 3 kullanıcı türü 

vardır.  Bunlardan ilk i sağlık konularında araştırma yapan, doktoru ile direkt iletişime geçmek isteyen hasta ve hasta 

yakınlarıdır.  Bu grup sağlık turisti  olarak adlandırdığımız ,  ülkemize tedavi amaçlı gelen hastaları oluşturmaktadır.  

İk inci kategoride ise türkiyeye seyehat amacıyla gelip, türkiyede sağlık sorunları i le karşılaşan turistleri 

kapsamaktadır.  Son kategori ise sağlık turizmini bireysel veya kurumsal olarak yapmak isteyen acentalar ve partner-

ler oluşturmaktadır.  Platform, sağlık profesyonelleri i le direkt iletişime geçebilme, kendisi veya müşterisi için 

randevu alabilme, tetkik gönderme ( tomogra�, anjiyo, MR, PDF ) ve mesajlaşma imkanı sunmaktadır.Sisteme üye bir 

kuruluş olarak, TDS adı altında uluslararası sağlık turizmi tanıtım programlarında yer alabilirsiniz. Tüm dünyada 

sağlık hizmeti almak isteyen hastaları,  sağlık profesyonelleri ve birimleri i le buluşturan bu paltform, hedef 

ülkelerin sanal ortamlarında, elçilik lerinde, seyehat acentalarında üyelerinin tanıtımını yapmaktadır.  



HANGİ ALANLARDA HİZMET SUNUYORUZ ?

Organ Nakli Tüp Bebek

Bariatrik Cerrahi

Onkoloji

Kardiyoloji

Alternatif Tıp

Tds, yeni nesil asistanlık hizmetleri ile,güçlü
network yapısı ve uluslararası partnerleri 
sayesinde konum farkı gözetmeksizin istediğiniz
lokasyonda sunulan tüm sağlık hizmetlerini aynı
kalitede verebilmektedir. Sağlık hizmeti almak
için başvuran her hasta ya da iş geliştirme
ortaklarına, verilecek hizmetin kalitesinden
ödün vermeden farklı ülke ve kliniklerden de
�yat seçenekleri sunabilmekte, böylelikle 
hastanın karar vermesini kolaylaştırmaktadır.



Plastik 
ve Rekonstrüktif 
Cerrahi

Hem kadınlar hem de erkekler bir değişikliğe ihtiyaç duyabilirler. Plastik
ameliyatlar böyle bir kararın en iyi yoludur. Bir burun estetiği (plastik 
burun ameliyatı) ile yüzünüz çok farklı görünebilir, tüm vücudunuz bir
liposuction işlemi ile konturlu olabilir veya istenmeyen yağlardan 
kurtulabilirsiniz. Güzellik seyahatinizden önce tüm sorularınız için 
ÜCRETSİZ online destek sağlamak için buradayız. Seyahatinizden önce
tüm sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Size tahmini maliyet ve birincil
bir tedavi planı sunmak için tıbbi bilgilerinizi ve taleplerinizi ilgili plastik
cerrahlarla paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte 
gerekli tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm 
ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız. 



ORTOPEDİ

Ortopedik problemler �ziksel, duygusal ve sosyal refahınızı etkiler. Bu 
nedenle, yaralanma, kaza ya da kemik, kas, eklemler, tendonlar, sinirler
ya da cilt hastalıklarından dolayı sağlığınızı geri yüklemek için ortopedik 
cerrah, �zik tedavi uzmanı ve hatta dermatolog gibi bir grup doktor ve
sağlık uzmanına ihtiyacınız olabilir. Ortopedikle ilgili sorunlarınız için 
tıbbi seyahatinizden önce sorularınızı ÜCRETSİZ online olarak
desteklemek için buradayız. Seyahatinizden önce tüm sorularınıza
cevaplar bulacaksınız. Size, tahmini bir maliyet ve birincil bir tedavi 
planı sunmak için tıbbi bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı ilgili hastaneler
ve doktorlarla paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte
gerekli tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm 
ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız. 



Onkoloji
 (Tıbbi ve Cerrahi)

Sağlığınızı geri kazanırken sizi desteklemek için buradayız. Tüm kanser 
türleri ( göğüs kanseri, prostat kanseri, lösemi, lenfoma vb. ) için sıcak
ve sevecen bir ortamda üye hastanelerimizde ve kliniklerimizde mümkün
olan en iyi kanser tedavisini bulduğunuzdan emin oluyoruz. Bu tür zor
zamanlarda sizin ve yakınlarınızın özel dikkat göstermesi gerektiğini çok
iyi biliyoruz.  Bu sebeple sizleri bir aile üyesi gibi karşılar ve ev sahipliği
yaparız. Biz sağlamak ÜCRETSİZ çevrimiçi destek tıbbi seyahat 
öncesinde tüm sorularınız için.  Seyahatinizden önce tüm sorularınıza 
cevaplar bulacaksınız. Size tahmini bir maliyet ve birincil bir tedavi planı
sunmak için tıbbi bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı ilgili hastaneler ve 
kliniklerle paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte gerekli
tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm ulaşımlarınızın
(havaalanı, otel, havaalanı/hastane), konaklama ihtiyaçlarınızın 
ßkarşılandığından emin olacağız.



Kardiyoloji

Yalnız değilsiniz. Günümüz dünyasında kardiyoloji sorunları çok 
yaygındır. Kalp krizi veya angina gibi ciddi kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili
olabileceğinden göğüs ağrınızı ha�fe almayın. Kalp ile ilgili sorunlarınız 
için tıbbi seyahatinizden önce tüm sorularınız için ÜCRETSİZ online
destek sağlamak için buradayız. Seyahatinizden önce tüm sorularınıza 
cevap bulacaksınız. Destek ekibimizin tıbbi geçmişinizi ve aldığınız tüm 
ilaçları bilmesi gerekir. Daha sonra size, tahmini bir maliyet ve birincil bir
tedavi planı sunmak için tıbbi bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı ilgili 
hastaneler ve doktorlarla paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla
birlikte gerekli tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm 
ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız. 



Göz Bakımı

Açık görüş, yaşam kalitesi için önemlidir. Her yaştaki insanlar düzenli
olarak bir göz doktoruna danışmalıdır. Yüksek başarı oranlarıyla 
oftalmoloji hizmetleri sunan büyük bir hastane ve klinik ağı var. Lasik
cerrahi veya katarakt cerrahisi gibi göz bakım problemleriniz için tıbbi
seyahatinizden önce tüm sorularınıza ÜCRETSİZ online destek 
sağlamak için buradayız. Seyahatinizden önce tüm sorularınıza cevaplar
bulacaksınız. Size, tahmini bir maliyet ve birincil bir tedavi planı sunmak
için tıbbi bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı ilgili hastaneler ve doktorlarla
paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte gerekli tüm 
konsiyerj hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm 
ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız. 



Diş

Gülüş, ağız ve diş sağlığının önemli bir işaretidir. Nasıl göründüğünüz kesinlikle nasıl 
hissettiğinizi etkiler. Kendinizi nasıl hissettiğiniz hayatınızı genel olarak yansıtır. Bazı
insanlar sadece diş beyazlatmaya ihtiyaç duyucak kadar talihli iken, bazıları daha az
şanslıdır ve diş implantları gibi daha karmaşık işlemler için özel dikkat veya bakıma ihtiyaç
duyarlar. Diş bakımı işlemlerinizi mükemmel şekilde yerine getirmek için ekstra hizmetler
ile uluslararası kabul görmüş tesislerde durumuzla en üst düzeyde ilgilenecek profesyonel
diş klinikleriyle ve diş hekimiyle çalışmaktayız. Diş bakım problemleriniz için tıbbi 
seyahatinizden önce tüm sorularınız için ÜCRETSİZ online destek sağlamak için buradayız.
Diş ekibine hastanın diş geçmişi hakkında bir �kir vermek için diş hekimlerinizin mektupları
ve röntgenleriniz. Seyahatinizden önce tüm sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Tıbbi 
bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı paylaşıyoruz ve size, tahmini bir maliyet ve birincil bir tedavi
planı sunmak için ihtiyaçlarınıza en uygun diş kliniğine ve diş hekimine başvuruyoruz.
Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte gerekli tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için 
sağlayacağız. Tüm ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ßihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız.



Üroloji

Gülüş, ağız ve diş sağlığının önemli bir işaretidir. Nasıl göründüğünüz kesinlikle nasıl 
hissettiğinizi etkiler. Kendinizi nasıl hissettiğiniz hayatınızı genel olarak yansıtır. Bazı
insanlar sadece diş beyazlatmaya ihtiyaç duyucak kadar talihli iken, bazıları daha az
şanslıdır ve diş implantları gibi daha karmaşık işlemler için özel dikkat veya bakıma ihtiyaç
duyarlar. Diş bakımı işlemlerinizi mükemmel şekilde yerine getirmek için ekstra hizmetler
ile uluslararası kabul görmüş tesislerde durumuzla en üst düzeyde ilgilenecek profesyonel
diş klinikleriyle ve diş hekimiyle çalışmaktayız. Diş bakım problemleriniz için tıbbi 
seyahatinizden önce tüm sorularınız için ÜCRETSİZ online destek sağlamak için buradayız.
Diş ekibine hastanın diş geçmişi hakkında bir �kir vermek için diş hekimlerinizin mektupları
ve röntgenleriniz. Seyahatinizden önce tüm sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Tıbbi 
bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı paylaşıyoruz ve size, tahmini bir maliyet ve birincil bir tedavi
planı sunmak için ihtiyaçlarınıza en uygun diş kliniğine ve diş hekimine başvuruyoruz.
Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte gerekli tüm konsiyerj hizmetlerini sizin için 
sağlayacağız. Tüm ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/hastane), konaklama 
ßihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız.



Organ Nakli

Dünyada her yıl çok sayıda insan organ yetmezliği ile karşı karşıya kalıyor. Buna karşılık,
verici sayısının yeterli seviyede olmaması organ nakline olan ihtiyacı artırıyor. Pek çok
hasta sağlıklı bir organ bulabilmek umuduyla bekliyor. Yüksek başarı oranları ile organ
nakli sunan büyük bir hastane ve klinik ağı sahibiz. Organ nakli sorunları için tıbbi 
seyahatinizden önce tüm sorularınız için ÜCRETSİZ online destek sağlamak için buradayız.
Seyahatinizden önce tüm sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Size, tahmini bir maliyet ve
birincil bir tedavi planı sunmak için tıbbi bilgilerinizi ve tıbbi raporlarınızı ilgili hastaneler 
ve doktorlarla paylaşıyoruz. Profesyonel çözüm ortaklarımızla birlikte gerekli tüm konsiyerj
hizmetlerini sizin için sağlayacağız. Tüm ulaşımlarınızın (havaalanı/otel, havaalanı/
hastane), konaklama ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olacağız.



Rehabilitasyon

Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir terim olup, sözcük anlamı kaybedilen fonksiyonların 
yeniden kazandırılmasıdır. Yüksek başarı oranları ile rehabilitasyon sunan büyük bir
hastane ve klinik ağı sahibiz. Rehabilitasyon için tıbbi seyahatinizden önce tüm sorularınıza
ÜCRETSİZ en iyi yanıt bulmak için www.turkeydoctorservice.com ‘u ziyaret edebilir veya
sizeen yakın TDS medikalasistanabaşvurabilirsiniz.



Bariatrik Cerrahi

Bariatrik cerrahi (obezite ameliyatı) günümüzde giderek yaygınlaşan yöntemlerden birisidir
ve uzun vadede bariatrik ameliyatın sonuçları genelde konvansiyonel yöntemlerle 
alınanlardan önemli derecede daha iyidir. Yüksek başarı oranları ile beriatrik cerrahi
sunan büyük bir hastane ve klinik ağı sahibiz. Tıbbi seyahatinizden önce tüm sorularınıza 
en iyi yanıt bulmak için www.turkeydoctorservice.com ‘u ziyaret edebilir veya size en yakın
TDS medikal asistana başvurabilirsiniz.



Alternatif Tıp

Birçok kronik hastalığın tedavisinde yöntem bulunamamıştır. Bu yüzden genellikle kronik 
hastalığa sahip olan insanlar modern tıbbın haricinde farklı tedavi yolları aramaya
başlamıştır. İnsanlar modern tıpta bulamadığı şifayı alternatif tıpta aramaktadır. 
Alternatif tıp, geleneksel ve doğal bitkilerin hastanın tedavisinde kullanılmasıdır. Yüksek
başarı oranları ile alternatif tıp sunan büyük bir hastane ve klinik ağı sahibiz. Tıbbi
seyahatinizden önce tüm sorularınız için ÜCRETSİZ en iyi yanıt bulmak için 
www.turkeydoctorservice.com ‘u ziyaret edebilir veya size en yakın TDS medikal asistana 
 başvurabilirsiniz.



İnfertilite / Tüp Bebek Tedavisi

İnfertilite (kısırlık), yani istenildiği halde çocuk sahibi olamama problemi pek çok toplumda
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek başarı oranları ile infertilite tedavisi
sunan büyük bir hastane ve klinik ağı sahibiz. Tıbbi seyahatinizden önce tüm sorularınız 
için ÜCRETSİZ en iyi yanıt bulmak için www.turkeydoctorservice.com ‘u ziyaret edebilir 
veya size en yakın TDS medikal asistana başvurabilirsiniz.



HASTA TDS’İ 
KEŞFEDER.

DOKTORUYLA 
GÖRÜŞÜR.

KENDİNE UYGUN 
TEDAVİ VE DOKTOR
BULUR.

DOKTOR İLE 
BİRLİKTE TEDAVİ
PLANI OLUŞTURUR.

TEKRAR SAĞLIĞINA
 KAVUŞUR.

HASTA TDS’İ  DETAYLICA
İNCELER.


