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Özet: Medikal turizm son yıllarda yükselişe geçmiş bir alandır, ancak bu tıbbi bakım trendi, bakımın 
uygunluğu ve güvenliği konusunda bazı konuları da gündeme getirmiştir. Medikal turistler başka 
ülkelerde sadece teknolojik tıbbi imkânlardan ve tedaviden yararlanmakla yetinmezler. Onlar için 
sunulan tedavinin yanı sıra iyileşmeyi doğrudan etkileyen ve yaşam kalitesini arttıran kaliteli ve 
güvenilir bir bakım da çok önemlidir. Kuşkusuz bakım, sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi hemşirenin önemli rolleri arasındadır. Bu konuda sorulması gereken önemli sorular 
vardır. Medikal turizmde çalışacak hemşireler hangi yeterlilikte olmalıdır? Hangi nitelikleri taşıma-
lıdır? Bu nitelikler ileri klinik becerileri, işletme becerilerini ve güçlü bir kültürlerarası hemşirelik 
alt yapısını içermekte midir? Bu rol için hemşire ne gibi hazırlıklardan geçmelidir? Bu konuda hem-
şirelikle ilgili ne tür zorluklar vardır? Bu amaçla çalışmada özellikle lisans düzeyinde mezun veren 
hemşirelik ve sağlık okullarının medikal turizm ile ilgili eğitim çalışmaları incelenmiş, swot analizi 
yöntemiyle bir durum analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda özel eğitim veren üniversitelerin 
sağlık yüksekokullarında sağlık turizmi ve medikal turizm konusunda öğrencilere yetkinlik ve ni-
telik kazandırılma çalışmaları başlatıldığı belirlenmiştir. Swot yöntemiyle yapılan analizde, yeni 
istihdam alanlarının fırsat olarak değerlendirilebileceği, yönetmelik ve mevzuat eksikliği, deneyimli 
hemşire ve sağlık bakım elemanı eksikliğinin zayıf olan yönlerimizden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm Hemşiresi, Eğitsel Durumu, Hemşirenin Rolü, Durum Analizi

*  Ekim 2011 tarihinde yapılan IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuş-
tur.



45

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November /December 2014Issue: 13Volume: 4Autumn Winter
JEL KODU: I-Y
www.sstbdergisi.com

ID:184   K:231

MEDICAL TOURISM NURSING IN TURKEI AND  
EDUCATIONAL SITUATE: SWOT ANALYSING

Abstract:Medical tourism is on the rise; however this healthcare trend raises significant issues re-
lated to the safety and appropriateness of care. Medical tourists do not setle for just technological 
medical opportunities and treatment in other countries. They not only give importance to the treat-
ment they receive, but also look for a care of high quality which they can trust and which will affect 
their recovery and the quality of life. Care, improvement of health and raising the quality of life are 
among the essential roles of a nurse. Questions to ask include the following:What qualifications are 
required for a nurse working in medical tourism? Do these qualifications include advanced clinical 
skills, business skills and a strong background in transcultural nursing? What preparation should 
the nurse undertake for this role? What are the particular challenges associated with nursing in this 
context? For this purpose, the educational programmes of health faculties on medical tourism were 
studied and state analysis was performed by swot analysis. As a result, it was concluded that studies 
on entitling studies to become qualified and competent enough on health tourism and medical tou-
rism were initiated in particularly health faculties of private universities. In the swot analysis, ıt was 
determined as the idea of a new business as an opportunity, our weaknesses lack of regulations and 
legislations and lack of qulified nurses and health care givers.

Key Words: Medical Tourism Nursing, Educational Stuate, Nursing Role, Stuation Analysis
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GİRİŞ

Medikal turizm, yeni bir olgu değildir. Antik 
çağda bile, insanların sağlıkla ilgili amaçlar 
için başka ülkelere gittikleri bilinmektedir.* 
(Horowitz ve ark., 2007). Her yıl milyonlarca 
(2 008’de 26 milyon) turist ağırlayarak çok 
önemli miktarda (2008’de 21 milyar Dolar) 
gelir elde eden Türkiye (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı), medikal turizmde de önemli ge-
lişmeler sağlamıştır. Son yıllarda dünyanın 
farklı ülkelerinden çok sayıda hasta tedavi 
için Türkiye’deki özel sağlık kuruluşlarını 
tercih ettiği görülmektedir(Aydın, 2012). Bu-
nun en önemli nedeni, orjin ülkelerde çağdaş 
yöntemlerle gerçekleştirilen tıbbi operasyon-
ların ülkemizde de uygun fiyatlarla yapılma-
sıdır. Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, 
göz ameliyatları, tüp bebek, açık kalp ameli-
yatı, deri hastalıkları, chek-up, kanser tedavi-
leri, kulak burun boğaz, diyaliz, kalp-damar 
cerrahisi, jinekoloji, beyin cerrahisi, ortope-
di, diş, spa, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi 
hemen her dal için gelen yabancı hastalar ge-
rek düşük maliyet gerekse yüksek kalite ve 
teknoloji standartları nedeniyle Türk sağlık 
kuruluşlarını tercih etmektedir** (İçöz, 2009). 

Ülkemizde oldukça gelişmiş olan alanlar 
vardır ve birçok Asya ülkesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de tedavi ve operasyon ücretleri 
batı ülkelerine göre oldukça uygun düzeyler-
dedir. Örneğin, ABD’de tüp bebek tedavisi 
15-16 bin Dolara, Türkiye’de 2 bin 600 Do-
lara yapılmaktadır. Lasik operasyonlar (la-
zerle miyop, hipermetrop, astigmat vb. gibi 

*  (http://www.amazon.com) 
**  (http://www.sciencedirect.com).

ameliyatlar) Avrupa ülkelerinde 4.000 ile 
8.000 Euro arasında değişirken, Türkiye’de 
600 Euro bedeli ile bu operasyonlar gerçek-
leştirilmektedir. Açık kalp ameliyatı Avrupa 
ülkelerinde 25.000 Euro iken, Türkiye’de A 
sınıf hastanelerde 10.000 Dolara yapılmakta-
dır. Bu merkezler ABD ve Avrupa’daki geliş-
meleri çok yakından takip etmektedir. Türk 
doktorlarının başarıları da dünya ülkeleri ta-
rafından izlenmektedir.

Türkiye’de medikal turizmin temel hedefi; 
yalnızca gelen hastaların ve ailelerinin bede-
nen ve ruhen iyi bir sağlık hizmeti almalarını, 
tedavi oldukları bölgede turizm potansiye-
linden yararlanmalarını sağlamak değil aynı 
zamanda bakım ve tedavinin önemli bileşen-
lerinden olan hemşirenin çalışma ve eğitim 
durumuyla ilgili belirsizliklerin aşılması ol-
malıdır. 

Turizm destinasyonu yönetiminde iç eğitim 
önemli bir konudur. Hem sağlık hizmeti hem 
de turizm hizmeti sunanların medikal turiz-
me yönelik olarak eğitilmeleri gerekmekte-
dir. Medikal turizme yönelik hizmet veren 
ya da bunun yönetimini, organizasyonunu, 
satışını, pazarlamasını yapan kurumlar me-
dikal turizm konusunda uzmanlaşmış kişileri 
istihdam etmelidir. Bu noktada sağlık eğitimi 
veren okullarda turizm, turizm eğitimi veren 
okullarda da sağlık turizmi dersleri verilebi-
lir.***

*** (http://www.dedeman.com.tr/oduller/tu-
rizm/2010/MKD_2010_TURIZM_BIRINCILIK_
ODULU.pdf).
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AMAÇ

Çalışma 3 temel amaca dayanmaktadır. Bun-
lardan ilki ulusal ve uluslararası literatür ta-
ranarak medikal turizmde hemşirenin rolü 
ve durumuna ilişkin veriler elde edilmesidir. 
İkincisi sağlık okullarında medikal turizm 
hemşireliğinin müfredattaki yerinin saptan-
masıdır. Sonuncu amaç ise medikal turizm-
de hemşireliğin güçlü, zayıf yönlerinin ve bu 
alandaki fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi-
dir. Medikal turizmin Türkiye’deki gelişme-
lerine paralel olarak sağlık insan gücü açısın-
dan sağlık ekibinin önemli üyelerinden olan 
hemşirelerin nerede, hangi niteliklerle, hangi 
düzenlemelere göre rol alacaklarına yönelik 
tüm var olan ya da var olması istenen verilere 
ulaşılması, durum ile ilgili farkındalık oluş-
turulması önemli bir konudur. Araştırmanın 
amacı doğrultusunda yanıt aranan sorular ta-
ranan literatür verileriyle eğitim ve öğretim 
planlarındaki mevcut durumuyla ve medikal 
turizmin hemşirelik mesleği üzerine avantaj 
ve dezavantajlarıyla sorgulanacaktır.

KAPSAM

Niteliksel tipte belirlenen bu çalışmada 2011-
2014 yılları arasında pubMed ve web of 
science arama motorlarına ‘medikal turizm 
hemşiresi, eğitsel durumu, hemşirenin rolü, 
durum analizi’ anahtar kelimeleriyle tarama 
yapılmış olup, 16 çalışmaya (makale ve derle-
me türünde) ulaşılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki 
medikal turizm hemşireliğin eğitsel durumu 
ile ilgili veri toplamak için* adresinden Tür-
kiye’deki lisans düzeyinde hemşire yetiştiren 
tüm devlet ve vakıf (özel) üniversitelerinin 

*  www.yok.gov.tr/

sağlık okullarının 2010-2013 yılları arasında 
ders planları incelenmiştir.

YÖNTEM

Medikal turizm hemşireliğinin ders planla-
rında zorunlu, seçmeli olarak yer alması veya 
bunların dışında bazı derslerin içeriklerinde 
konu olarak yer alıp almama durumu ile ilgili 
tablolar (tablo1, tablo 2) geliştirildi. Medikal 
turizmin hemşirelik mesleği üzerine avantaj 
ve dezavantajlarını belirlemek için swot ana-
lizi yapıldı. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Medikal Turizm Nedir?

Turizm sektörü doğal, kültürel ve sosyo-eko-
nomik altyapı ile hızla gelişmektedir. Global 
dünya görüşü turizm sektörünü de en etkin 
bir şekilde yeni arayışlara yönlendirmektedir. 
Deniz, kum, güneş temelli yoğun kitle turiz-
minin yerini alternatif turizm çeşitleri alma-
ya başlamıştır. Alternatif turizm sosyal ilişki 
üstünde duran, kitle turizmine tepki olarak 
geliştirilen ve özel tercihe dayalı bir turizm 
türü olarak ifade edilmektedir Kültür turizmi, 
macera turizmi, golf turizmi ve medikal tu-
rizm alternatif turizm çeşitlerinden bir kaçını 
oluşturmaktadır (Önder ve Polat, 2004;)

Bu kapsamda medikal turizm alternatif tu-
rizm çeşitlerinden birini teşkil etmektedir. 
Medikal turizm kavramı ile ilgili birçok ta-
nım yapılmakla birlikte özetle, “tedavi amacı 
ile yapılan seyahatler” olarak ifade edilebil-
mektedir.

Türkiye’de sağlık turizmi kavramı, genellikle 
termal turizm ile karıştırılmaktadır ve litera-
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türde bu konuda kavram karmaşası yaşan-
maktadır. Sağlık turizmi çeşitleri olarak ge-
nellikle, termalizm, üvalizm ve klimatizm ele 
alınmaktadır. Araştırmanın konusunu oluştu-
ran “medikal turizm” kavramı ile ilgili olarak 
da bir anlam kargaşası yaşanmaktadır. Medi-
kal turizm sağlık turizminin diğer türlerinden 
farklıdır.  Dünyada özellikle son on yıl içeri-
sinde önem kazanan medikal turizm kavramı 
Türkiye’de ise daha yenidir ve son 3-4 yıldır 
üzerinde önemle çalışılmaktadır. Ülkemizde 
bu konu ile ilgili çalışmaların sınırlı olması 
nedeniyle, öneminin ve getirilerinin tam ola-
rak anlaşılamadığı düşünülmektedir. *

Medikal (tıp) turizm belirli bir hastalığı olan 
yabancı turistlere genellikle ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında he-
kimler tarafından planlı olarak yapılan tedavi 
amaçlı uygulamalardır. Bir başka literatürde 
ise başka ülkelerden sağlık sorunları nedeni 
ile gelen bireylerin iyileşmeye yönelik aldık-
ları tıbbı tedavi yöntemleri ve alternatif tıp 
uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Medi-
kal turistler, tedavi ve iyileşme, tedavi mali-
yetlerinden tasarruf etmek, bulunduğu ülkede 
sağlık sigortası tarafından verilemeyen bazı 
tedavileri almak, ülkede sunulamayan tedavi 
hizmetini almak, tedavi olmak için sıra bekle-
memek, yasal olmayan bazı medikal işlemle-
ri yaptırmak (kürtaj, cinsiyet değişimi, ötena-
zi vb.) için tedavi görmeyi istemektedirler. **

* http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/makaleler/TIO131.
doc

** (http://www.dedeman.com.tr/oduller/turizm/2010/
MKD_2010_TURIZM_BIRINCILIK_ODULU.
pdf).

Medikal turizm 4 ana başlık altında hizmet 
verir. 

1- Koruyucu sağlık hizmeti

2- Teşhis (ön tanı hizmetleri) 

3- Tedavi hizmetleri

4- Rehabilitasyon hizmetleri

Medikal turizm, sağlık turizminin alanların-
dan biridir.*** Sağlık turizmi hem medikal tu-
rizmi hem termal turizm ve spa welness alan-
larını ileri yaş ve engelli turizmi alanlarını da 
kapsamaktadır. Her bir alana ait Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Turizmi Kordinatörlüğü’nde 
ayrı ayrı şubeleri yer almaktadır. Dolayısı ile 
medikal turizm sağlık turizmden farklı bir iş-
leyişe sahiptir**** (Köksal, 2014).

Sağlık turizmini talep boyutuyla bakıldığında 
karşılaşılan ziyaretçi tipleri şu şekildedir.

a)Yalnızca turist: Ziyaret ettikleri ülkede her-
hangi bir tıp hizmetinden yararlanmayan tu-
ristler ya da ziyaretçilerdir. 

b)Tatilde hastalanıp tedavi edilen turist: Se-
yahati sırasındaki rahatsızlanma ya da kaza 
nedeni ile tıp hizmeti ve tedavi alan turistler-
dir. 

c)Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turist-
ler ziyaret ettikleri ülke ya da bölgeye tam 
anlamı ile tıbbi nedenlerle gitmezler. Ancak 
ziyaret ettikleri bölgede bazı rahatsızlıkları 
için tedavi olanakları olması tercih nedenidir. 

***  (http://www.saglikturizmi.org.tr; http://
www.dedeman.com.tr/oduller/turizm/2010/
MKD_2010_TURIZM_BIRINCILIK_ODULU.pdf).

****  http://www.saglikturizmi.org.tr;
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Diğer bir deyimle tatilde tedavi amaçlı turist-
lerdir. 

d)Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen 
bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak iyi-
leştikten sonra ya da tedavi sonrası gittikleri 
bölgede tatil de yapan ziyaretçilerdir. 

e)Yalnızca hastalar: Bu gruptaki medikal tu-
ristlerin bir bölgeye gidiş amaçları yalnızca o 
bölgede tedavi olmak ya da operasyon geçir-
mektir. Tatil gibi bir amaçları yoktur (Özer ve 
Songur, 2012).

Sağlık turizmine katılanların tercihlerini etki-
leyen en önemli faktörler ise; hizmetin öde-
nebilirliği, hizmetin erişilebilirliği, hizmetin 
ihtiyaca uygunluğu, bakım kalitesi, turizm 
unsuru, mahremiyet ve diğer yararlar olarak 
sıralanabilir.*

Dünyada Neden Medikal Turizm?

Dünya genelinde 2012 yılı itibariyle 5 mil-
yon kişinin medikal turist olacağı, en fazla 
medikal turisti gönderen ülkelerin başında 
ABD’nin geleceği ifade edilmiştir. Sağlık 
Bakanlığı’nın Türkiye Medikal Turizmi De-
ğerlendirme Raporu 2012 ’ye göre; sağlık 
turizminde hem özel hem de kamu sağlık ku-
ruluşlarının 2008-2012 yılları arasında ciddi 
atılım farklılığı gösterdiği kamuda 43.368 
sağlık turistine tedavi ve bakım verilirken, 
özelde bu sayının 218.632 olduğu belirtilmiş-
tir.**

* (http://tuyev.org/yayinlarimiz/SB.pdf).
** (http://www.ekonomi.gov.tr/index.

cfm?sayfa=index).

Medikal Turizm Avantajlarımız

Türkiye medikal turizmde başarılı olabilmesi 
için gerekli şartların birçoğunu taşımaktadır. 
Türkiye’nin dünya coğrafyasındaki yeri, var 
olan turizm potansiyelinin sağlık hizmetlerine 
yansıması, hastanelerin dünya standartların-
daki teknolojik donanımı ve doktor ve insan 
kaynağı kalitesi, fiyatların gelişmiş ülkelere 
nazaran rekabet gücü vermesi, Türkiye’nin 
dünya genelinde en büyük 7. jeotermal kay-
naklara sahip olması ve Avrupa’da yaşayan 
ve sağlık hizmetini Türkiye’de almayı tercih 
eden Türk vatandaşlarının varlığı Türkiye’nin 
avantajları olarak sayılabilir. Türkiye’de me-
dikal turizm son yıllarda özel hastanelerin bu 
konuya daha fazla ilgi duyması ile hareket-
lenmiştir. A sınıfı özel hastaneler başta olmak 
üzere birçok hastane dünya çapındaki medi-
kal turizm fuarlarına katılmaya başlamış ve 
hastalara daha iyi hizmet vermek adına kendi 
bünyelerinde “Yabancı Hasta Departmanları” 
kurmuştur. Medikal turizm özel ilgi gerek-
tiren ve güven esasına dayanan bir kavram 
olduğu için bu departmanların kurulması has-
taların işini oldukça kolaylaştırmıştır. Yaban-
cı Hasta Departmanlarının faaliyete geçmesi 
yabancı hastaların ülkemize gelirken sahip 
olduğu çekinceleri kısmen azaltmış ve ilk 
adımı daha kolay atmalarını kolaylaştırmıştır 
(Genç, 2007).

Medikal turizm hizmetleri sunacak has-
tanelere yönelik standartların belirlenme-
si gerekmektedir. Dünyada bu standartları 
JCI (Joint Commission International) ve 
ISO (Uluslar arası Standardizasyon Birliği) 
belirlemektedirTürkiye’nin 4 saatlik uçuş 
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mesafesinde 56 ülke arasında en avantajlı 
ülke olduğu, 44 sağlık kuruluşu ile ABD’den 
sonra en fazla JCI(Joint Commission Interna-
tional) akreditasyonuna sahip sağlık kurulu-
şunu barındırdığı, Ortadoğu, AB ve Rusya’ya 
yakınlığı ile önemli bir konumda yer aldığı 
belirtilmektedir.*

Ülkemizde son dönemde özel sektörün sağlık 
turizmi alanında gelişen dünya potansiyelinin 
farkına vardığı ve bu konuda uluslararası or-
ganizasyonlarda gösterdiği çabalarla dikkati 
çektiği söylenebilir. Bunun yanı sıra geniş 
bir sağlık kuruluşu ağına ve gerekli donanım, 
teknolojiye sahip kamu sağlık kurumları da 
uluslararası sağlık turizmi pazarına hizmet 
verebilir. Burada hizmet veren sektörlerin 
durumu önemli bir faktördür (Aktepe, 2013).

Türkiye açısından sağlık turizmi sektörleri 
denildiğinde aşağıdaki kurum ve kuruluşlar 
akla gelmektedir. 

1-Sağlık kuruluşları; Sağlık Bakanlığı tarafın-
da ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı kuruluşlar, üniversite hastaneleri veya 
bunları işleten şirketler.

2-Sağlık turizmi şirketleri; yurtdışından ge-
len hastalara rehberlik, danışmanlık ve orga-
nizasyon hizmetleri sunan şirketler.

3-İş birliği kuruluşları; TİM (Türkiye İhra-
catçılar Meclisi), TOBB (Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği), DEİK (Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu), Ticaret Odaları, sektör, dernek, 
birlik ve benzeri kuruluşlar.

* (http://www.baka.org.tr/)

4- Yararlanıcılar; Sağlık kuruluşları, sağlık 
turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşları.**

Ülkemizde medikal turizm alanında kali-
te, tanıtım, markalaşma, eğitim ve istihdam 
konuları tartışılmalıdır. Medikal turizminde 
sürdürülebilirliği sağlamak ve hizmet kalitesi 
yönünden rekabet edilebilir seviyede olmak 
için sağlıklı insan gücünün desteklenmesi ge-
rekmektedir.

Medikal Turizm ve Tıbbi Bakım Trendinde 
Hemşirelik

Sağlık açısından hızla yükselişe geçen medi-
kal turizm ve tıbbi bakım trendi, bakımın uy-
gunluğu ve güvenliği konusunda bazı konu-
ları da gündeme getirmiştir.*** Turner, 2010). 
Jutabha (2007) sağlık profesyonellerinin ve 
medikal turistlerin kendi ülkeleri dışında 
bir hastanede bakımın kalitesiyle ilgili dört 
(DDDD (Doctors, Data,Disaster, Domain) 
kriterini araştırmalarını tavsiye etmektedir. 
(Tablo 1)

Gidilecek destinasyon (ülke) ve sağlık ile 
ilgili hastane ve kurumsal durum ile ilgilide 
sorular cevap bulmalıdır. Bu konularda hem-
şireler hasta koordinasyonunda etkili olabi-
lirler. Hasta koordinasyonunda hastanelerde 
denklik ve sahip olduğu kalite standartları, 
birey ve kurumla ilgili bilgiler olmalıdır.

Araştırmalar incelendiğinde medikal turist-
lerin başka ülkelerde sadece teknolojik tıb-
bi imkânlardan ve tedaviden yararlanmakla 
yetinmedikleri, sunulan tedavinin yanı sıra 

** ( h t t p : / / w w w . e k o n o m i . g o v . t r / i n d e x .
cfm?sayfa=index).

*** (http://www.nursingworld.org/;
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iyileşmeyi doğrudan etkileyen ve yaşam kali-
tesini arttıran kaliteli ve güvenilir bir bakımı 
da önemsedikleri belirtilmektedir.* (Forgione 
ve Smith, 2007). Kuşkusuz bakım, sağlığın 
geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi hemşirenin önemli rolleri arasındadır. 

Medikal turizm de hemşirenin rolü iki taraf-
lıdır; birincisi hastalara istedikleri sağlık hiz-
metini başka ülkelerde alabilecekleri uygun 
yerler bulma konusunda yardımcı olma, di-
ğeri de olası riskler ve etik ve yasal çelişkiler 
konusunda onları uyarmaktır. Medikal turizm 
geliştikçe hemşirelerinin hasta koordinatörü 
olarak hizmet vermeleri daha yaygın bir gö-
rev olabilir. Ancak ülkemizde bu rolü incele-
yen literatürlere hemşirelikte ve tıpta henüz 
rastlanmamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmine ilişkin 
2013-2017 yılları arasını kapsayan Stratejik 
Eylem Planı’nda programın dört önemli bile-
şeni olduğu belirtilmiştir. Bunlardan ilki ku-
rumsal ve hukuksal alt yapının geliştirilmesi, 
üçüncüsü hizmet kalitesinin arttırılması ve 
personelin nitel ve nicel yönden geliştirilme-
sidir. Bakanlığın eylem planında hemşirenin 
rolü ve görevi ile ilgili düzenlemeye rastlan-
mamış, Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kap-
samında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hak-
kında Yönergesi (23.07.2013 tarihli ve 25541 
sayılı) ile tıbbi teknolojik donanımı, nitelikli 
ve uzman sağlık personeli ibaresi geçmiştir. 
Bu yönergede personelin yabancı dil bilmesi 
ölçütünden bahsedilmiştir. Ancak personelin 
ister hekim ister hemşire olsun iletişim, kül-

*  http://www.saglikturizmi.org.tr; http://www.
academia.edu/

tüler arası duyarlılık gibi sahip olması gere-
ken diğer niteliklerinden ve gerekliliğinden 
veya eğitsel alt yapısından bahsedilmemiştir. 

Yukarıda bahsedilen hemşirenin eğitsel alt 
yapı, hukuki niteliksel donanımı vb. belirsiz-
liğiyle ilgili olarak sorulması gereken önemli 
sorular vardır.

•	 Medikal turizmde çalışacak hemşireler 
hangi yeterlilikte olmalıdır?

•	 Medikal turizmde çalışacak hemşireler 
hangi nitelikleri taşımalıdır?

•	 Bu nitelikler, ileri klinik becerileri, işlet-
me becerilerini ve güçlü bir kültürlerarası 
hemşirelik alt yapısını içermekte midir?

•	 Bu rol için hemşire ne gibi hazırlıklardan 
geçmelidir?

•	 Bu konuda hemşirelikle ilgili ne tür zor-
luklar vardır?

ARAŞTIRMA PROBLEMİ

Medikal turizm Türkiye için henüz yeni bir 
fenomen olup bu nedenle yasal, kurumsal ve 
eğitsel anlamda tam anlamıyla organize ol-
mamıştır. Organizasyonun sağlanması medi-
kal turizminin gelişimini tamamlayan bir sek-
tör olması için özellikle son 10 yılda ulusal ve 
uluslararası bazı girişimler yapılmıştır. Bun-
ların başında ülkeler arası antlaşmalar, Sağlık 
Bakanlığı’nın yasal anlamda yaptığı düzen-
lemeler, ekonomik ve sosyal destekler dikkat 
çekmektedir. Yaptığımız araştırmada özellik-
le yasal ekonomik ve sosyal düzenlemelerin 
medikal turizmi nasıl etkilediği organizasyon 
ve istihdam yapılanmalarının nasıl geliştiği 
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sağlık insan gücü ve hemşirenin durumunun 
nasıl ele alındığı üzerinde durulmak isten-
miştir. Yaptığımız çalışmanın problemlerine 
baktığımızda; medikal turizmde hemşirenin 
durumu, görevleri, yerinin Türkiye’de konu-
munun iyi olup olmadığı, lisans düzeyinde 
eğitim veren üniversitelerin medikal turizm 
ve hemşireliğe verdiği değerin ne olduğu sap-
tanmaya çalışılmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Medikal turizm hareketliliğinde hemşirele-
rin rolleri, görevleri ve istihdam özellikleri 
ile ilgili ulusal literatürler yok denecek kadar 
azdır. Sağlık turizminde destinasyon yöneti-
minde iç eğitim yönetiminin önemli olduğu-
nu belirten Yavuz;* hemşirelerin eğitilmesi 
ve sağlık yüksekokullarında konu ile ilgili 
yapılandırmanın yapılması gerektiğini be-
lirtmiştir. Medikal turizmde hemşirenin rolü, 
görevleri eğitimle kazandırılması gereken 
mesleki yeterlilikler açısından ise Çevirme 
(2011) gelişen sağlık akımında sağlık hizmet 
sunucularının ve ekibin önemli bir üyesi olan 
hemşirelerin Türkiye’deki durumu ile ilgili 
farkındalığın henüz çok yeni geliştiğini, eği-
tim-öğretim süreçlerinin henüz yapılandırıl-
dığını, hemşirelerin rol ve görevleri ile ilgili 
ise yasal düzenlemelerin olmadığını belirt-
miştir. 

Uluslararası lireratürlerde hemşirelerin nite-
likleri, nicelikleri ve mevcut yasal yönetmelik 
ve düzenlemelere yer verilmemiş sağlık insan 
gücü planlamasının medikal turizmde ayrıca 

*  http://www.saglikturizmi.org.tr; http://www.dede-
man.com.tr/oduller/turizm/2010/MKD_2010_TU-
RIZM_BIRINCILIK_ODULU.pdf.

düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur 
(Tompkins, 2010; De Gagne ve ark., 2014; 
Bustamante, 2014). Yalnızca üç çalışmada 
medikal turizmde hemşirenin durumu ile il-
gili kısmen durum değerlendirilmesi yapıl-
mıştır (Benton ve ark., 2014; Hazarıka, 2010; 
Eissler ve Casken, 2013).

Mevcut  yasaların hemşirelerin çalışma alan-
ları, yetkileri veya farklı alanlara geçişleriyle 
ilgili düzenlemeleri içermediğini, bunu çalı-
şan güvenliği ve haklarını zedelediğini ifade 
eden Benton (Benton ve ark., 2014) durumla 
ilgili tüm kaynakların kullanılması önemli ol-
duğunu ifade etmiştir.

Medikal turizmde hemşirelerin danışmanlık 
hizmeti verebileceklerini ve tedavi sonrası 
bakımın sürdürülmesi ve izlenmesinde rol-
lerinin olduğunu belirten Eissler (Eissler ve 
Casken, 2013), hemşirelerin medikal turizm 
eğilimlerine ilişkin küresel sağlık politikası 
tartışmalara aktif katılmalarının kaçınılmaz 
olduğunu vurgulamıştır.

Bir başka çalışmada ise medikal turizmin tüm 
paydaşlarının, sağlık profesyonellerinin ve 
akademisyenlerin işbirliği içerisinde olmaları 
gerektiği bunun medikal turizmin sürdürüle-
bilirliği için elzem olduğu belirtilmiştir (De 
Gagne ve ark., 2014; Bustamante, 2014).

Medikal turizmin uluslararası sağlık plat-
formlarında bile çok yeni bir olgu olarak ele 
alındığı, hemşirelik rolleri, yasal ve eğitsel 
durum ile ilgili farkındalık geliştiği ancak ey-
lem aşamasına geçilmediği söylenebilir.

Ülkemizde de benzer durumun olduğu, ge-
lişmelerin paralel seyrettiği ancak özellikle 
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eğitsel durum ile ilgili yapılanma açısından 
azda olsa elde edilen verilerin ilerideki çalış-
ma ve incelemelere ışık tutacağı söylenebilir.

Sağlık yüksekokullarındaki eğitim-öğretim 
süreçlerine ilişkin yapılan araştırmada özel-
likle özel eğitim veren üniversitelerin sağlık 
yüksekokullarında sağlık turizmi ve medikal 
turizm konusunda öğrencilere yetkinlik ve 
nitelik kazandırılma çalışmaları başlatıldığı 
belirlenmiştir (Tablo 2). Bu amaçla müfredat 
programlarına zorunlu, seçmeli sağlık turizmi 
dersleri ve kültürlerarası hemşirelik ve bakım 
ve yabancı dil dersleri verildiği belirlenmiş-
tir. Ancak bu çaba devlet üniversitelerinde 
yok denecek düzeydedir.

Swot yöntemiyle yapılan analizde, yeni is-
tihdam alanlarının fırsat olarak değerlendi-
rildiği, yönetmelik ve mevzuat eksikliği, ye-
tişmiş sağlık bakım elemanı ve hemşirenin 
zayıf olan yönlerimizden olduğu saptanmıştır 
(Tablo 3,4).

Mevcut medikal turizm potansiyelinde kaçı-
nılmaz bir şekilde rol alacak olan hemşire-
lerin yetkinlik ve niteliklerinin uygun hale 
getirilmesi amacıyla politika ve stratejilerin 
geliştirilmesi önemli adımlardandır. Bu ko-
nuda söz sahibi hemşire otoriterlerinin ve 
akademisyenlerin karar mekanizmalarında 
rol almasının sağlanması, eğitim süreci ve 
çalışma alanları ile ilgili düzenlemeler açı-
sından Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim 
Kurumu ve ilişkili diğer kurumlarla işbirliği-
nin geliştirilmesi, öğrencilere medikal turizm 
alanındaki kariyer fırsatlarının anlatılması ve 
teşvik edilmesi, farklı kültürlerle karşılaşacak 
olan hemşire öğrencilerin kültürel duyarlılık-

larının arttırılması ve yabancı dil yeterliliği-
nin sağlanması önerilmektedir.
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Tablo 1.Bakım ve Tedavinin Kalitesini Değerlendirme Kriterleri

Bakım  ve Tedavinin  Kalitesini Değerlendirme Kriterleri

Akreditasyon (Denklik Belgesi) Hastaneler uluslar arası standartlara örneğin (Joint Commission 
International (JCI) ve Internatıonal Standartization Organization 
(ISO)’ya uygun mu uygun mudur?

Background ( Arka plan) Hangi çeşit siyasal,sosyal ve kültürel sorunlar var ? 

Kontaminasyon (Contamination) Enfeksiyon ve parazit hastalıkların oranları nedir? 

Alan (Domain) Tesisler ve alt yapı yeterli mi?  
Ameliyat sonrası oluşabilecek zorluklar ve bunların tedavisindeki 
masrafları kim ödeyecek?
Hastane ziyaret edile bilinir mi, çalışanlarla tanışma imkânı var 
mı?  

Doktorlar ve hemşireler 
(Doctors and Nurses) 

Tedavi ve bakım sağlayanlar referanslı ve yönetim onaylı mı?
Hemşireler belgeli, diplomalı mı? 
Hizmeti verenlerin gerekli sertifikaları var mı?
Hemşireler iyi eğitilmiş mi?

Veri (Data) Kurum ne tür /hangi çeşit istatistikler topluyor?
Bu istatistikler potansiyel hasta ve sertifika kurumları için 
yapılıyor mu? 

Afet ve ölümler
(Disaster and Death) 

Morbidite ve mortalite verileri var mı? 

Durum tespiti(Due diligence) 
Kim tam olarak ilgileniyor?
Hastane ziyaret edilebilir mi? 



57

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November /December 2014Issue: 13Volume: 4Autumn Winter
JEL KODU: I-Y
www.sstbdergisi.com

ID:184   K:231

Tablo 2. Bazı Devlet Ve Özel Üniversitelerdeki Medikal Turizmi Dersi  
Müfredat Dağılımı

Üniversite Okul Ders/ Ünite Ders Kredisi /ECTS

Muğla 
Üniversitesi 

Fethiye Sağlık 
Yüksekokulu

Sağlık Turizmi -

Yeditepe 
Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Ve Sağlık 
Hizmetleri

Sağlık Turizmi ve Hemşirelik (2 + 0 + 0) / 2

Gazikent 
Üniversitesi

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu

Halk Sağlığı Hemşireliği dersi 
dahilinde ders ünitesi olarak  
Transkültürel Hemşirelik Ve Sağlık 
Turizmi Hemşireliği

-

Nevşehir 
Üniversitesi

Semra ve Vefa Küçük 
Sağlık Yüksekokulu

Turizm ve Sağlık (2 + 0 + 2) /  3

Pamukkale 
üniversitesi

Denizli Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik 
Bölümü.

Kültür ve Sağlık Dersi içerisinde  
dersi içerisinde Turizmi Sağlığı

-

Artvin 
Çoruh 
Üniversitesi

Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü

Sağlık Turizmi    (2 + 0 + 0) / 2

İstanbul Arel 
Üniversitesi

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği dersi 
dahilinde ders ünitesi olarak  
Transkültürel Hemşirelik Ve Sağlık 
Turizmi Hemşireliği

-

Tablo 3. Sağlık Turizmi ve Hemşirelik. Bir SWOT Analizi Örneği

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ

Hemşirelik eğitimi veren sağlık bilimleri fakülteleri ve 
yüksekokullarının gündemi takip edecek bilişim ve tek-
nolojik imkânlarının olması

Ders içeriklerinin sağlıktaki ihtiyaçlar ve gelişmelere 
göre güncel olmaması

Türkiye’deki hemşireler gelişen dünyada sağlık alanın-
daki tüm bilimsel bilgi ve uygulamaları mesleğe, eğitim 
sürecine angaje edebilecek mesleki, bilgi, beceri,  nite-
liklere sahiptirler. 

Öğrencilerin yabancı dil bilgisinin yetersiz olması

Bologna sürecinin uygulanabilirliği ve öğrenci değişi-
minin olması.

YÖK, Üniversite, Sağlık Bakanlığı iletişim ve işbirliği  
kopukluğu

Sağlık turizminde önemli sağlık insan gücü olan hemşi-
relerle ilgili yönetmelik ve mevzuat eksikliği

Deneyimli hemşire ve sağlık bakım elemanı eksikliği
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Tablo 4. Sağlık Turizmi ve Hemşirelik. Bir SWOT Analizi Örneği 

FIRSATLAR TEHDİTLER

Yeni istihdam alanlarının açılması Medikal turizm hizmeti sunulacak alanlarda hemşirelik 
rollerinin meslek dışındaki bakım elemanlarınca yerine 
getirilmesi

Bologna Erasmus süreci dahilindeki transformatif  
eğitim uygulamaları

Teknolojik tıbbı cihazların sürekli gelişmesi

Hastaların bakımı ile ilgili teknolojik donanımların 
uygulama alanlarında öğrenci tarafından 
kullanılamaması (hastaneler ve sağlık merkezleri) 


