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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

İnsan Kaynakları Uzmanı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

 

 
 

1. Görev Unvanı                                  :  Uluslararası Hasta Merkezi Koordinatörü 

2.Çalıştığı Bölüm                     :  Uluslararası Hasta Merkezi 

2.1.Bağlı Olduğu Birim Yöneticisi     :  Hastane Müdürü 

2.2.Kendisine Bağlı Birimler             :  Sağlık Turizmi Görevli Personelleri 

2.3.Yerine Vekalet Edecek Kişi         :  Sağlık Turizmi Görevli Personeli 

2.4. Çalışma Saatleri       : Mevzuatta belirtildiği gibi  

3. Yetkinlik Bilgileri                      

3.1. Öğrenim                                    : Üniversitelerin mezunu olmak, iyi derecede yabancı dil                                                                  

3.2.Deneyim                                    : 1–3 Yıl 

3.3.Uzmanlık / Sertifika                : Oryantasyon eğitimi ve tercihen bilgisayar sertifikası, yabancı dil yeterlilik.  

3.4. Kullanması Gereken Cihaz ve Ekipmanlar:  Bilgisayar, ofis cihazları ve ekipmanlarını yeterli derecede  

                                                                            kullanabilmek. 

3.5. İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar: Hastan, çalışanlar ve birimi ile ilgili tüm bilgiler. 

4. Görev Tanımı: Özel Çevre Hastanesi’nden hizmet almak için; yurtdışından başvuran veya Türkiye’de yaşayan 

yabancı uyruklu hastaların, süreçlerinin yönetilmesi, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında verilen hizmetlerin 

kayıtlarının tutulması, resmi kurumlara gönderimlerinin sağlanması ile uluslararası hasta işleyiş sistemlerinin sürekli 

geliştirilmesine katkıda bulunmak 

5.Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

5.1. Yurtdışı hastaların yönlendirilmesi, ulaşım, muayene, tedavi süreçlerine ilişkin genel koordinasyonu sağlamak, 

Hastane sağlık turizmi görevli personeli ve diğer ilgili personeli bu kapsamda bilgilendirmek ve yönlendirmek, 

5.2. Hastanenin yurtdışı tanıtım hizmetlerini organize etmek ve yürütmek, 

5.3. Hastanenin yurtdışı call center merkezinin satış ve pazarlama hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

5.4. Yurtdışı kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, ikili anlaşmalara (asistan ve aracı kuruluşlar 

vb.) ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, 

5.5. Sağlık turizmi kapsamındaki yazışmaları yapmak, 

5.6. Sağlık turizmi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek, gerekli istatistiki verilerin tutulmasını ve 

gerektiğinde ilgili makamlara sunulmasını sağlamak, 

5.7. Uluslararası hasta kayıtlarının, ilgili bilgi- işlem personelince tam ve doğru girilmesini takip etmek, 

5.8. Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru yapılması sürecini takip etmek, gerektiğinde ilgili kişileri bilgilendirmek, 

5.9.Hizmet almak üzere ülkemize gelen hastaların; Hastaneye ulaşımı, tedavi süreci, sağlık tesisi dışında 

konaklama ve ülkesine dönüş sürecinde her türlü çalışmaya rehberlik etmek, 

5.10. Yabancı hastaların tedavi süreçlerine ilişkin sorunların çözümü için gerekli kişi ya da kuruluşlarla iletişime 

geçmek, sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürütmek, 

5.11. Hastanın kendi dilinde tercüman temin etme ve tüm süreçler hakkında bilgilendirilmesinin ve onamının 
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alınmasını sağlamak, 

5.12. Sağlık turizmi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak, 

5.13. Bakanlık ile sağlık turizmi teşvik süreçlerini yürütmek. 

6.Etik İlkeler: 

6.1. Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar 

6.2. Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

6.3. Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir 

6.3.1. Sağlık hizmeti alan hastasının, kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun 

için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve 

yeterli bilgilendirme yapılmasını sağlar, tercüme yapması gereken durumlarda, doğru çeviriyi yapar. 

6.3.2.Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 

tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

6.3.3.Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce 

mahremiyetine saygı gösterir. 

6.4.Mesleğini ve görevlerini dürüstlük çerçevesinde uygular. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı 

olmaz. 

6.5.Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

 

     

     


