
“Sağlık önemlidir, 
kontrol etmek gerekir”
Check-up ya da sağlık kontrolü, en büyük 
emanetimiz olan bedenimizde her şeyin 
yolunda olduğunu öğrenmemiz için 
mutlaka yaptırmamız gereken bir kontrol. 
Erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeği 
düşünülürse bu kontrolün önemini ortaya 
çıkıyor. “Kimler, hangi sıklıkta yaptırmalı 
ya da kimlerin ihtiyacı yok? Doğru check-up 
nedir?” gibi cevabı bilinmesi gereken birçok 
soruyu,  Medilap Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Gürbüzer’e sorduk. 

“Health is important, it needs to be checked”
Check-up or health check is a check 
we must definitely have in order 
to find out whether everything is 
going well in our body, our greatest 
treasure. Considering the fact that 
early diagnosis saves lives, the 
significance of this check becomes 
even clearer. So, we asked many 
essential questions like “Who should 
have it made and how often or who 
do not need them? What is a right 
check-up?” to Medilap CEO Orhan 
Gürbüzer. Check-up konusunda görüşlerinizi alabilir 

miyiz? Check-up nedir? 
Herhangi bir sağlık problemine bağlı 
olmaksızın kontrol amaçlı yapılan tetkiklere 

Check-up denir. Zamanın göreceliği nedeniyle 
metropollerde yaşayan kişiler çok hızlı yaşamaktadır. Bu 
nedenle çağımızın hastalıklarına yakalanma olasılıkları 
yaşam tarzlarının düzensizliği ve hızı nedeni ile çok 
daha olasıdır. Bu tatsız durumlarla karşılaşmamak, 
sağlık problemlerini henüz geri dönülemez noktalarda 
değil iken çözebilmek ve elbette kişinin kendisini hem 
maddi hem de manevi harabiyetten koruyabilmesi için 
yılda ortalama iki kere check-up yaptırılması gereklidir. 
Yüksek bir ivmeyle gelişen bilim ve teknoloji sayesinde 
günümüzde birçok hastalığı erken tanı döneminde 
tamamen iyileştirebilmek mümkündür. 

What are your opinions on 
check-up? What is a check-
up? 
Check-up is a set of tests 

carried out for monitoring, not depending 
on any health problem. Due to the 
relativity of time, people living in big cities 
live very fast. Therefore the possibility to 
suffer from diseases of our age is higher 
due to the irregularity and speed of our 
lifestyles. It is necessary to have two 
check-ups a year on average in order 
not to be faced with such unpleasant 
situations, to be able to solve health issues 
when they are still not at irreversible 
stages and of course for an individual to 
protect themselves from both material 
and non-material damages. Thanks to the 
science and technology, which have been 
developing at an accelerated rate, it is 
possible to completely cure many diseases 
at the early diagnosis stage. 
When must one have a check-up?
For an effective pre-check, the check-
up program must be specific to the 
individual. That is, it should be arranged 
according to the individual’s age, family’s 
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Check-up ne zaman yaptırılmalıdır?
Etkin bir ön kontrol için check-up programı kişiye 
özgü olmalıdır. Yani kişinin yaşı, ailenin sağlık öyküsü, 
varsa sağlık problemleri ve yaşam tarzına bağlı olarak 
düzenlenmelidir. Check-up, önleyici sağlık kontrolü 
olduğu için herhangi bir zaman diliminde düzenli 
aralıklarla yılda iki kere yapılmalıdır.
Çocuklar için check-up neden önemlidir?
Çocuklara belli dönemlerde yaptırılan check-up, 
hastalıkların erken tanı ve tedavisinde kolaylık sağlar. 
Yıllık check-up’lar çocuğunuzun sağlığını, büyümesini 
ve gelişmesini daha iyi anlamanızı sağlar. Büyümesini 
ve gelişmesini takip edebilirsiniz. Ayrıca periyodik 
check-up muayenelerinde çocuğunuzdaki gelişme, uyku, 
konuşma, davranış bozuklukları, erken dönemde teşhis 
edilebilmektedir.

Check up periyotları nasıl olmalı?
Çocuklar doğumda, birinci ayında, ikinci ayında, 
dördüncü ayında, altıncı ayında, dokuzuncu ayında, 
12. ayında, 15. ayında, 18. ayında ve 24. ayında muayene 
edilmelidir. Ayrıca 24 aylıktan sonra 7 yaşına kadar 
her yıl 1 defa check-up yaptırılmalıdır. Daha sonra 17 
yaşına kadar her iki yılda bir defa check-up yaptırılması 
uygundur.
Laboratuvar hizmetini eve götürmek orijinal bir 
fikir. Nasıl ortaya çıktı?
Gene Fowler’ın bir sözü vardır: “Siz zamanı değil 
zaman sizi harcar.” Günümüzde en kıymetli şey 
zaman… Ulaşımın oldukça zor olduğu bu kadar büyük 
metropollerde, hastalar bize gelmesin biz onlara 
gidelim, hayatlarını kolaylaştıralım istedik. Özellikle 
çalışanlar için bu önemli bir proje. Çünkü zaman 
kaybını ortadan kaldırıyor. Hali hazırda sağladığımız 
yerinde laboratuvar hizmetini İstanbul ve Ankara’da 
yürütüyoruz. Yakın zamanda diğer metropol 
şehirlerimizde de yürütmek için çalışmalarımız devam 

ediyor.
Sadece çalışanlar için değil yaşlılar ve evden 
çıkamayanlar için de çok faydalı bir düşünce. Hizmet 
anlayışını bir üst seviyeye çıkarıyor. Hizmetin başka 
kapsamı var mı?
Özellikle fobisi olan kişiler, örneğin MR’a giremiyor. 
Genellikle açık MR isterler. Açık MR ise belirli bir 
noktaya kadar yardımcı olur, belirli bölgeleri çok iyi 
analiz edemez. Çünkü Tesla miktarı düşüktür. Oysa 
kapalı MR’larda çok daha iyi görüntü elde edilir. Biz, 
fobisi olan hastalar için psikolojik destek veriyoruz. 
Hasta psikologla birlikte MR’a giriyor, telkin edici 
konuşmalar yapılıyor. 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye, sağlık 
turizminde parlayan yıldız. Check-up da bu konuda 
iddialı bir alan mı?
Türkiye, sağlık turizminin tüm türlerinde oldukça 
ileri ve gelişmiş bir altyapıya sahip. Özellikle son sekiz 
yılda gerek kamu hastaneleri gerekse özel hastane ve 
sağlık kuruluşları, fiziki ortamlarının iyiliğinin yanı sıra 

health history, any health conditions and 
lifestyle. Since check-up is a preventive 
health check, it must be made twice a year 
at regular intervals at any period of time.
Why is check-up important for kids?
If children have check-ups at certain 
intervals, it facilitates diagnosis and 
treatment of diseases. Annual check-ups 
make you better understand your child’s 
health, growth and development. You can 
follow their growth and development. 
In addition, in periodic check-up 
examinations; development, sleep, speech 
and behavior abnormalities may be 
diagnosed at an early stage.
How should the check-up periods be?
Children should be examined at birth and 
in the first month, in the second month, 
fourth month, sixth month, ninth month, 
12th month, 15th month, 18th month and 
in 24th month after birth. Besides, annual 
check-ups must be made from 24 months 
to 7 years of age. Then, until 17 years of 
age, a check-up once in two years would 
be adequate.
Taking the laboratory service home is an 
original idea. How did it come up?
Gene Fowler says: “You don’t waste 
time, time wastes you.” Time is the most 
precious thing in our age… In such large 
cities where transportation is quite 
difficult, we thought we should go to our 
patients rather than they coming to us so 
we could make their lives easier. Especially 
for employees, it is an important project. 
Because, they do not waste any time. We 
currently provide the on-site laboratory 
service in Istanbul and Ankara. We are 
working to provide this service in our 
other big cities soon.
It is a useful idea not just for employees, 
but also for the elderly and those who 
cannot go out. It elevates the concept of 
service provision to an upper level. Is there 
anything else within the scope of this 
service?
For instance, those who have phobia 
cannot have an MRI scan. They usually 
request an open MRI. Open MRI can 
only help up to a certain point, it cannot 
analyze certain regions well. Because 
the quantity of Tesla is low. However, a 
much better image is obtained in closed 

MRIs. We provide psychological support 
for patients who have phobia. The patient 
enters the MRI with the psychologist and 
soothing conversations are made. 
Turkey, primarily Istanbul, is a shining star 
in medical tourism. Is check-up one of the 
ambitious areas in this subject?
Turkey has quite an advanced and 
developed infrastructure in all types of 
medical tourism. Especially in the last 
eight years, public hospitals, private 
hospitals and health institutions have 
reached the level of developed countries 
in terms of their ambience as well as of 
their trained doctors and other healthcare 
personnel. They have even surpassed 
these countries in certain aspects of 
medical tourism.
The service process that we provide by 
cooperating with other agencies in our 
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yetişmiş doktor ve diğer sağlık personeli açısından da 
ileri ülkeler seviyesine ulaşmış durumda. Hatta medikal 
turizmde bazı konularda daha da ileri geçtiler.
Network ağımızda bulunan sağlık ve turizm sektöründe 
hizmet sunan kuruluşlarla entegre çalışarak, sağlık 
kontrolleri için bize başvurmuş kişiler için sağladığımız 
hizmet süreci, kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılamakta. 
Yani konaklamasından transferine, check-up sonrası 
varlığı anlaşılmış sağlık sorunlarının çözümüne kadar 
sunulan A’dan Z’ye yüksek hizmet kalitesi sunuyoruz. 
Fiyat avantajları ile yurtdışından sağlık turizmi için 
gelenlerin tercih noktasında üst sıralarda yer alıyoruz.
Kendi hayatınızda uyguladığınız, sağlıklı yaşam için 
olmazsa olmaz diyebileceğiniz şeyler nelerdir?
Spor hayatımda bir yaşam biçimidir. Günde mutlaka 
20 bin adım atmaya çalışırım.  Sağlıklı beslenmeye 
dikkat ederim. Günlük olarak spor yaparım, hareket 
etme fırsatlarını değerlendiririm. Özellikle asansör ve 
yürüyen merdiven yerine merdiven tercih ederim ve 
yakın mesafe olan her yere yürürüm. Belirli bir saatten 
sonra asla beslenmem. 
Simidi seviyor musunuz peki?
Bu coğrafyada yaşayan kişilerin asla vazgeçemeyeceği 
bir besin olduğu gibi benimde sevdiğim bir yiyecektir. Ve 
yine beslenme ihtiyacı duyduğumuzda ilk aklımıza gelen 
yiyeceklerin başında gelir.

network which are providing services in 
the areas of health and tourism for people 
who have applied to us meets all needs of 
the individuals. That is we provide a high 
quality of service from A to Z including 
accommodation and transfer as well 
as solution of the health issues detected 
during check-up after check-up. Due to 
price advantage, we top the preference 
lists of those who come from abroad for 
health tourism.
Are there any healthy living tips that you 
find essential and apply in your own life?
Sports is my lifestyle. I try to take 20,000 
steps a day.  I try to have a healthy diet. 
I do sports daily, I always make use of 
any opportunities to exercise. I especially 
prefer the stairs instead of elevators or 
escalators and I walk everywhere that is 
close. I never eat after a certain hour. 
Do you like Simit?
It is a food that anyone who lives in this 
territory may never give up, and it is 
something I like too. And then again it is 
at the top of the list to come to mind when 
we feel the need to eat something.
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