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DEVELĠ SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

SAĞLIK YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 

1.SINIF I. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

KAP101 KARĠYER PLANLAMA Z 0 1 2 2 
Dersin amacı: Bu dersin amacı geliĢim süreci içerisinde bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda 

bireyi tanıma, kariyer geliĢim kuramlarına göre kariyeri planlama ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında 

neler yapılabileceğine iliĢkin bilgi ve becerilerin kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danıĢmanlıkla iliĢkisi 

Bireysel kariyer geliĢimi ÖzgeçmiĢ hazırlama ve özgeçmiĢ çeĢitleri ĠĢ görüĢmesi Kariyer planlama süreci Türk 

eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danıĢmanlığının okullarda 

uygulanabilirliği YaĢam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlamasıdır.  

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ101 ATATÜRK ĠLKE VE 

ĠNKILAPLARI TARĠHĠ I 
Z 2 0 2 2 

Dersin amacı: Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi'ni zorunlu kılan tarihsel koĢulları, Anadolu'nun iĢgaline karĢı 

ortaya çıkan Mustafa Kemal PaĢa liderliğindeki direniĢ hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik 

boyutlarınıa iliĢkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar. 

Dersin içeriği: "Türk Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı; Osmanlı 

Devleti'nin yıkılıĢını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıĢ; Osmanlı Devleti'nin parçalanması; 

Mondros AteĢkes AntlaĢması; ĠĢgaller karĢısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa'nın tepkisi; 

Mustafa Kemal PaĢa'nın Samsun'a çıkıĢı; Kongreler yoluyla teĢkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; 

T.B.M.M.'nin açılması ve Ġstiklal SavaĢı'nın yönetimini ele alması; Sakarya SavaĢına kadar Milli Mücadele; 

Sakarya SavaĢı ve Büyük Taarruz; Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele; Sosyal ve iktisadi alanda Milli 

Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ103 TÜRK DĠLĠ I Z 2 0 2 2 
Dersin amacı: Öğrencilere Türk dilinin özelliklerini, iĢleyiĢ kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; 

Öğrencilere okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru olarak anlayabilmesinin kurallarını 

öğretmek; Öğrencilere duygularını, düĢüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaĢantılarını, söz 

ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilerin yazılı ve sözlü 

metinler aracılığıyla sözvarlığını geliĢtirmek; Öğrencilere yazım kurallarına uyma, noktalama iĢaretlerini yerli 

yerinde kullanma alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere 

bilimsel, eleĢtirel, sorgulayıcı,yorumlayıcı,yaratıcı, yapıcı düĢünme alıĢkanlığı kazandırmak ... Bu 

söylediklerimizi toparlarsak: Amacımız gençlerimize dilimizin yapı ve iĢleyiĢ özelliklerini gereğince 

kavratabilmek; dil-düĢünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleĢtirici ve bütünleĢtirici bir dili hâkim kılmak; gençleri 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıĢtırmak suretiyle onlardaki anadili bilincini pekiĢtirmektir. 

Dersin içeriği: 1.bir çok durumda temel Türk Dilini kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir. 1.1. 

sözlü yönergeleri takip eder. 1.2. konu hakkında basit sorular sorar. 1.3. basit sorulara yanıt verir. 1.4 kendisini 

ve arkadaĢlarını tanıtır. 1.5. düĢünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. 1.6. uygun telaffuz kullanır. 1.7. 

günlük rutin iĢler hakkında konuĢur. 2. temel ihtiyaçları ve ilgileri ile iliĢkili düz metinleri/karĢılıklı konuĢma 

metinlerini yorumlayabilecektir. 2.1. metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araĢtırır. 2.2. metinlerdeki 

bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2.3. metinlerle ilgili basit sorular sorar. 2.4. okuduğu metindeki 

belirli bilgileri araĢtırır. 3. sosyal etkileĢimleri için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. 3.1. kelimeleri günlük 

hayatta uygun Ģekilde kullanır. 4. günlük yaĢamda kullanılan konuĢma dilini tanır. 4.1. sözlü yönergeleri 

saptayarak tepki verir. 4.2. konuĢmada geçen ana fikri belirler. 4.3. dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. 5. 

Türkçe'de kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. 5.1. kısa betimleyici paragraflar yazar. 5.2. posta kartları, 

telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. 6. sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan temel yapıların 
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Ģekil, anlam ve iĢlevlerini kullanabilecektir. 6.1. sözlü anlatımda temel yapıları kullanır. 6.2. yazılı anlatımda 

temel yapıları kullanır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ105 YABANCI DĠL I Z 2 0 2 2 
Dersin amacı: Ġngilizceyi kullanarak kendisini ifade edebilme, bu dili konuĢanlarla iletiĢim kurabilme ve bu 

dilde yazılmıĢ baĢlangıç (beginner) ve temel ( elementary) düzeydeki metinleri anlayabilme ile ilgili beceri, 

tutum, alıĢkanlık ve yetkinlik kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Birçok durumda temel Ġngilizce kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir. Sözlü 

yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar. basit sorulara yanıt verir. kendisini ve arkadaĢlarını 

tanıtır. DüĢünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. uygun telaffuz kullanır. günlük rutin iĢler hakkında 

konuĢur. temel ihtiyaçları ve ilgileri ile iliĢkili düz metinleri/karĢılıklı konuĢma metinlerini yorumlayabilecektir. 

metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araĢtırır. metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını 

tahmin eder. metinlerle ilgili basit sorular sorar. okuduğu metindeki belirli bilgileri araĢtırır. sosyal etkileĢimleri 

için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. kelimeleri günlük hayatta uygun Ģekilde kullanır. günlük yaĢamda 

kullanılan konuĢma dilini tanır. sözlü yönergeleri saptayarak tepki verir. konuĢmada geçen ana fikri belirler, 

dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. Ġngilizce’de kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. kısa betimleyici 

paragraflar yazar. posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. sözlü ve yazılı anlatımda 

kullanılan temel yapıların Ģekil, anlam ve iĢlevlerini kullanabilecektir.sözlü anlatımda temel yapıları 

kullanır.yazılı anlatımda temel yapıları kullanır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ107 GENEL MUHASEBE I  Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Muhasebenin temelini oluĢturan temel muhasebe kavramlarının, genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerinin ve muhasebe standartlarının tanıtılması; iĢletmelerin bir dönem boyunca gerçekleĢtirdikleri ticari 

iĢlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve yöntemlerinin öğrencilere aktarılmasıdır. 

Dersin içeriği: Kasa, Bankalar, Alacaklar, Borçlar, Menkul Kıymetler, Gelir ve Gider Hesapları ve Dönem Sonu 

ĠĢlemler 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ109 ĠKTĠSADA GĠRĠġ I Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Genel olarak iktisadi mesele ve iktisadi etkinliği araĢtıran mikro iktisat teorisi çerçevesinde tek 

bir tüketicinin ve tek bir firmanın nasıl karar aldığını ve tek bir firma ile tek bir firmanın ürettiği malı satın alan 

bir grup tüketicinin piyasada birbirlerinin kararlarını nasıl etkilediklerini öğretmek. 

Dersin içeriği: Ġktisat, iktisadi mesele ve iktisadi analiz ile ilgili temel kavramlar, arz-talep kavramları ve 

fiyatlandırma 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ111 GENEL ĠġLETME  Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Öğrencinin iĢletmecilikle ilgili genel bilgileri öğrenerek, hastaneleri birer iĢletme olarak anlaması 

ve bu bakıĢ açısı ile değerlendirebilmesini sağlamaktır. 

Dersin içeriği: ĠĢletme Yönetimi ve GiriĢim, ĠĢletmelerin Amaçları, ĠĢletmelerin türleri, ĠĢletmelerin amaçları, 

ĠĢletmelerin KuruluĢ AraĢtırmaları, ĠĢletmelerin Büyüme ġekilleri 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ113 HUKUKUN TEMEL 

KAVRAMLARI 
Z 3 0 3 5 

Dersin amacı: Öğrenciye, hukukun temel niteliklerini, hukukun temel kavramlarını, Özel Hukuk ve Kamu 

Hukukundaki baĢlıca hukuk dallarının incelenmesi konusundaki temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Dersin içeriği: Hukukun temel kavramları, Hukukun Dalları, Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayırımı 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ115 ĠSTATĠSTĠK Z 3 0 3 4 
Dersin amacı: Sağlık bilimleri alanında verilerin toplanması, iĢlenmesi, topluma iliĢkin kararların alınması için 

istatistiksel yöntemleri doğru seçmelerini ve sonuçları doğru yorumlamalarını öğretmek amaçlanmaktadır. 

Dersin içeriği: Ġstatistik ve bazı temel kavramların tanımları, verinin ölçüm biçimi, istatistiğin sağlık 

bilimlerinde kullanımı, frekans dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, tablo ve grafikler, örneklem dağılımları, 

olasılık ve olasılık dağılımları. 

1.SINIF II. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ102 ATATÜRK ĠLKE VE 

ĠNKILAPLARI II 
Z 2 0 2 2 

Dersin amacı: Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi'ni zorunlu kılan tarihsel koĢulları, Anadolu'nun iĢgaline karĢı 

ortaya çıkan Mustafa Kemal PaĢa liderliğindeki direniĢ hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik 

boyutlarınıa iliĢkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar. 

Dersin içeriği: "Türk Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı; Osmanlı 

Devleti'nin yıkılıĢını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıĢ; Osmanlı Devleti'nin parçalanması; 

Mondros AteĢkes AntlaĢması; ĠĢgaller karĢısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa'nın tepkisi; 

Mustafa Kemal PaĢa'nın Samsun'a çıkıĢı; Kongreler yoluyla teĢkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; 

T.B.M.M.'nin açılması ve Ġstiklal SavaĢı'nın yönetimini ele alması; Sakarya SavaĢına kadar Milli Mücadele; 

Sakarya SavaĢı ve Büyük Taarruz; Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele; Sosyal ve iktisadi alanda Milli 

Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ104 TÜRK DĠLĠ II Z 2 0 2 2 
Dersin amacı: Öğrencilere Türk dilinin özelliklerini, iĢleyiĢ kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; 

Öğrencilere okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru olarak anlayabilmesinin kurallarını 

öğretmek; Öğrencilere duygularını, düĢüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaĢantılarını, söz 

ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilerin yazılı ve sözlü 

metinler aracılığıyla sözvarlığını geliĢtirmek; Öğrencilere yazım kurallarına uyma, noktalama iĢaretlerini yerli 

yerinde kullanma alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere 

bilimsel, eleĢtirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düĢünme alıĢkanlığı kazandırmak ... Bu 

söylediklerimizi toparlarsak: Amacımız gençlerimize dilimizin yapı ve iĢleyiĢ özelliklerini gereğince 

kavratabilmek; dil-düĢünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleĢtirici ve bütünleĢtirici bir dili hâkim kılmak; gençleri 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıĢtırmak suretiyle onlardaki anadili bilincini pekiĢtirmektir. 

Dersin içeriği: 1.bir çok durumda temel Türk Dilini kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir. 1.1. 

sözlü yönergeleri takip eder. 1.2. konu hakkında basit sorular sorar. 1.3. basit sorulara yanıt verir. 1.4 kendisini 

ve arkadaĢlarını tanıtır. 1.5. düĢünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. 1.6. uygun telaffuz kullanır. 1.7. 

günlük rutin iĢler hakkında konuĢur. 2. temel ihtiyaçları ve ilgileri ile iliĢkili düz metinleri/karĢılıklı konuĢma 

metinlerini yorumlayabilecektir. 2.1. metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araĢtırır. 2.2. metinlerdeki 

bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2.3. metinlerle ilgili basit sorular sorar. 2.4. okuduğu metindeki 

belirli bilgileri araĢtırır. 3. sosyal etkileĢimleri için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. 3.1. kelimeleri günlük 

hayatta uygun Ģekilde kullanır. 4. günlük yaĢamda kullanılan konuĢma dilini tanır. 4.1. sözlü yönergeleri 

saptayarak tepki verir. 4.2. konuĢmada geçen ana fikri belirler. 4.3. dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. 5. 

Türkçe'de kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. 5.1. kısa betimleyici paragraflar yazar. 5.2. posta kartları, 

telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. 6. sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan temel yapıların 

Ģekil, anlam ve iĢlevlerini kullanabilecektir. 6.1. sözlü anlatımda temel yapıları kullanır. 6.2. yazılı anlatımda 

temel yapıları kullanır. 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ106

  

YABANCI DĠL II 
Z 2 0 2 2 

Dersin amacı: Ġngilizceyi kullanarak kendisini ifade edebilme, bu dili konuĢanlarla iletiĢim kurabilme ve bu 

dilde yazılmıĢ baĢlangıç (beginner) ve temel ( elementary) düzeydeki metinleri anlayabilme ile ilgili beceri, 

tutum, alıĢkanlık ve yetkinlik kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Birçok durumda temel Ġngilizce kullanarak kendisini sözlü olarak ifade edebilecektir. Sözlü 

yönergeleri takip eder. Konu hakkında basit sorular sorar. Basit sorulara yanıt verir. Kendisini ve arkadaĢlarını 

tanıtır. DüĢünce ve fikirlerini basit cümlelerle ifade eder. Uygun telaffuz kullanır. günlük rutin iĢler hakkında 

konuĢur. Temel ihtiyaçları ve ilgileri ile iliĢkili düz metinleri/karĢılıklı konuĢma metinlerini yorumlayabilecektir. 

Metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını araĢtırır. Metinlerdeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını 

tahmin eder. Metinlerle ilgili basit sorular sorar. Okuduğu metindeki belirli bilgileri araĢtırır. Sosyal etkileĢimleri 

için gerekli kelimeleri kullanabilecektir. Kelimeleri günlük hayatta uygun Ģekilde kullanır. Günlük yaĢamda 

kullanılan konuĢma dilini tanır. Sözlü yönergeleri saptayarak tepki verir. KonuĢmada geçen ana fikri belirler. 

Dinlerken belli bir bilgiyi ayırt eder. Ġngilizcede kendisini yazılı olarak ifade edebilecektir. Kısa betimleyici 

paragraflar yazar. Posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan mektuplar yazar. Sözlü ve yazılı anlatımda 

kullanılan temel yapıların Ģekil, anlam ve iĢlevlerini kullanabilecektir. Sözlü anlatımda temel yapıları kullanır. 

Yazılı anlatımda temel yapıları kullanır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ108 GENEL MUHASEBE II Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Ticaret iĢletmelerinde uygulanan genel muhasebe ilke ve uygulamalarının öğrencilere aktarılması 

Dersin içeriği: Kasa, Bankalar, Alacaklar, Borçlar, Menkul Kıymetler, Gelir ve Gider Hesapları ve Dönem Sonu 

ĠĢlemler 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ110 ĠKTĠSADA GĠRĠġ II Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Makro iktisat konuları çerçevesinde iĢsizliğin, enflasyonun ve ekonomik büyümenin temellerini 

öğretmek. 

Dersin içeriği: Makro iktisat, ekonominin ölçülmesi, parasal sistem ve iktisadi büyüme. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ112 TIBBĠ CĠHAZ VE 

MALZEMELER 
Z 3 0 5 5 

Dersin amacı: Sağlık sektöründe kullanılan ilaç dıĢı teĢhis ve tedavi amaçlı medikal cihaz ve tıbbi ürünlerin 

tanımı, isimlendirilmesi, kullanım amacı, uygulama Ģekli ve bakımı hakkında bilgilendirmektir. 

Dersin içeriği: Sağlık kurum ve kuruluĢlarında kullanılan tüm araç - gereç ve malzemeler: Mesleki tanımlar, 

genel kavramlar, uygulama alanları, temel ürün bilgileri, Ġlk yardım araç ve gereçleri- ambulans ekipmanları, 

TeĢhis ve tedavide kullanılan cihazlar, Göz ve KBB üniteleri ve kullanılan ürünler, Radyoloji ve laboratuvar 

ünitelerindeki cihaz ve gereçler, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Acil ünitesi araç ve gereçleri, Cerrahi aletler-II , 

Cerrahi ürünler-II, birkaç kombinasyonlu ürünler, Güzellik kiĢisel bakım ve estetikte kullanılan cihaz ve ürünler, 

Ortopedik ürünler-III ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon gereçleri, Ġlgili mevzuatlar ,CE ,Barkod, Garanti belgeleri, 

Teknik Ģartname, TĠTUBB (TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ ULUSAL BĠLGĠ BANKASI), Medikal cihaz 

ve tıbbi ürünlerde satın alma ve ürün seçiminde dikkat edilecek durumlar, Medikal cihaz ve tıbbi ürünlerin 

bakımı ve kullanımında dikkat edilecek hususlar, Mekan ve ekipman yönüyle sağlık tesisi planlaması I, Mekan 

ve ekipman yönüyle sağlık tesisi planlaması II konularını içermektedir. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ114 BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ Z 3 0 3 5 
Dersin amacı: Derste bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalıĢma sistemi, temel bilgisayar donanım 

parçalarının özellikleri ve çalıĢma prensipleri, Windows iĢletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet 
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ortamı ve yararlanma yolları, Word Kelime iĢlemci, Excel hesap tablosu, Power Point sunum programı ile e-

posta kullanımı ve özellikleri ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel 

bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin içeriği: Bilgi ve iletiĢim teknolojisinin temel kavramları, çalıĢma sistemi, temel bilgisayar donanım 

parçalarının özellikleri ve çalıĢma prensipleri, iĢletim sistemi ve özellikleri, Internet ve yararlanma yolları, 

Kelime iĢlemci programı ve kullanımı, hesap tablosu ve kullanımı, sunum programı kullanımı, e-posta ve 

kullanımı. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ116 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA 

YÖNTEMLERĠ  
Z 3 0 3 4 

Dersin amacı: Bilimsel bir araĢtırmanın nasıl yapılması gerektiğini, bunun için araĢtırma sürecini, araĢtırma 

konularının seçiminde dikkate alınması gereken ölçütleri, araĢtırma türlerini, örnekleme yöntemlerini, örneklem 

büyüklüğünü belirlemeyi, anket formu oluĢturmayı, veri toplama, analizi ve yorumunun yapılarak, rapor haline 

getirilmesini öğretmek. 

Dersin içeriği: AraĢtırma ve AraĢtırmanın Önemi Bilimsel araĢtırmalarda kullanılan temel kavramlar Bilimsel 

Yöntem ve AĢamaları 

2.SINIF III. YARIYIL 
 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ201 TEMEL SAĞLIK BĠLGĠSĠ VE 

TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ 
Z 2 0 5 5 

Dersin amacı: Tıbbi terminoloji dersinin amacı, sağlık alanında çalıĢanlar arasında sağlıklı bir iletiĢimi 

sağlamak ve ortak bir dil kullanımı için gerekli tıbbi terimlerin öğretilmesidir. 

Dersin içeriği: Tıbbi Terminoloji dersi kapsamında, tıbbi terimler ile iliĢkili tanımlar, tıbbi terim analiz 

yöntemleri; insan vücudu, sağlık ve sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili terimler yazılıĢ, okunuĢ ve anlamları 

açısından ele alınır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ203 SAĞLIK KURUMLARINDA 

FĠNANSAL YÖNETĠM 
Z 3 0 6 6 

Dersin amacı: Finansal yönetim ile ilgili kavramları, sağlık kurumlarında finansal yönetimin geliĢmesine etki 

eden faktörleri ve sağlık kurumlarının varlık ve kaynaklarındaki unsurların yönetimi ile ile ilgili temel bilgileri 

öğretmektir. 

 

Dersin içeriği: Finans, finansman ve finansal yönetimin tanımı, finansal yönetimin fonksiyonları, finans 

yöneticisinin görevleri, dönen varlıkların yönetimi ve duran varlıkların yönetimi. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ205 DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Z 2 0 6 6 
Dersin amacı: Öğrencilere bir amaç edinmeyi sağlamak, algılama kapasitesinde artıĢ yaratmak, tutum ve 

davranıĢların doğasını anlamaya yönelik çalıĢmalar yaparak; tüm bunların temelinde yatan nedenleri 

kavramalarını ve ona uygun çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak 

Dersin içeriği: DavranıĢ Bilimlerine GiriĢ dersi, sosyal bilimlerin iki temel alanını konu ediniyor. Bunlardan 

ilki, bireylerin davranıĢını etkileyen toplumsal güçleri konu alan sosyolojidir. Diğeri ise gerek kendimizde ve 

gerekse baĢkalarında gözlediğimiz bazı davranıĢları anlamada bizlere yardımcı olan psikolojidir. Gündelik 

hayatımıza iliĢkin birçok olayı ve olguyu anlamamızda DavranıĢ Bilimleri temel bir role sahiptir. Kendimize, 

hayata ve çevremize iliĢkin gözlemlerimizi, sistematik bir bilgi ile birlikte geliĢtirmemiz günümüzde son derece 

önem kazanmıĢtır. Bu nedenle DavranıĢ Bilimleri, iĢletme, pazarlama, siyaset bilimi, iletiĢim gibi alanlar için 

son derece önemli bilgi birikimine sahip bir disiplindir. Ġnsanoğlu bir toplumsal çevre içinde diğer insanlarla 

iliĢki kurarak yaĢamını sürdürür. Bizim dıĢımızda olan ancak bizi kontrol eden milyonlarca iliĢki içinde 

yaĢamaktayız. DavranıĢ Bilimleri yaĢamın her alanındaki iliĢkileri ve bu iliĢkiler içinde kendimizi anlamamızda 
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yol gösterici kavram ve konuları ele alır. Bu açıdan tüm sosyal bilim dalları, DavranıĢ Bilimleri ile yakın iliĢki 

içindedir. Çünkü DavranıĢ Bilimleri, insanı ve insanın etkileĢim içinde olduğu çevreyi ve toplumu odak alır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ207 SAĞLIK EKONOMĠSĠ I Z 3 0 5 5 
Dersin amacı: Sağlık ekonomisi kavramı, geliĢimi, özellikleri ve metodolojisini öğreterek sağlık ekonomisi 

analizi yapabilme becerileri kazandırmak. 

Dersin içeriği: Sağlık ekonomisinin tanımı, temel kavramları, sağlık harcamaları, sağlık finansmanı. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ209 HASTANE VE HASTA 

ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ 
Z 2 0 5 5 

Dersin amacı: Hastanelerin geliĢimi, sağlık sistemi içindeki yerleri hakkında değerlendirmeler yapabilmesi, 

hastane yöneticiliğinin geliĢimi, hastane yöneticilerinin sorumlulukları, rolleri ve becerileri hakkında bilgi ve 

beceri kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Hastanelerin amaçları, kaynakları, sınıflandırılması ve özellikleri, Türkiye'de, Avrupa'da ve 

Amerika'da hastane örgütlenmesi 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211. 2.SINIF GÜZ SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU (1 Ders - 3 AKTS 

Seçilecek) 

S 2 0 3 3 

SYÖ 211. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.1 SAĞLIK ĠġLETMELERĠNDE 

DÖNEM SONU ĠġLEMLER 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Değerleme ve Dönem Sonu ĠĢlemleri varlık ve borç değerleme, gelir ölçümü ve finansal 

tablolarının sunumuna iliĢkin muhasebe uygulamalarının yoğun bir Ģekilde ele alındığı bir derstir. Bu derste 

ayrıntılı bir Ģekilde muhasebe ilkelerine göre finansal tabloların hazırlanması, okunması, anlaĢılması ve analiz 

edilmesi için gerekli konular ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmaktadır. 

Dersin içeriği:  Değerleme ve Dönem Sonu ĠĢlemleri bir iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanması için 

gerekli muhasebe ilkeleri ve prosedürlerini kapsamaktadır. Bu derste muhasebe kavramlarının öğretilmesinin 

yanı sıra duran varlıklar, uzun dönemli borçlar ve özsermaye ile iliĢkili olarak kiralama iĢlemlerinin 

muhasebeleĢtirilmesi, gelir vergisi, maddi olmayan duran varlıklar ve maddi duran varlıkların değerlemesi, 

yatırımlar gibi konuları ele alınmaktadır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.2 SAĞLIK TURĠZMĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu dersin amacı geleceğin turizm profesyonellerinin turizmin bu spesifik alanı olan sağlık 

turizmi ile ilgili bilgilerini zenginleĢtirmektir. Ayrıca, Türkiye ve dünyadaki sağlık turizmi ile ilgili farklı 

uygulamaları öğrenmelerini sağlayarak turizm profesyonellerinin bu farklı ve küresel uzmanlık alanına 

kendilerini hazırlamalarını sağlamaktır.   

Dersin içeriği: Bu ders, turizm mesleklerinden bir uzmanlaĢma alanı olarak sağlık turizmi, diğer adıyla medikal 

turizmi; dünyadaki sağlık turizmi destinasyonları ve bunların özellikleri ile yolculuklardaki sağlık riskleri, 

engelliler için turizm, ruhun zindeliği için turizm(dini turizm, hac), spa ve wellness turizmi, termal banyolar vs. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.3 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Güncel konular iĢ hayatıyla ilgili okuma parçaları yoluyla yeni kelimeler, ifadeler öğretmek ve 

bu kavramları iĢ hayatında kullanabilecek beceriyi kazandırmak 

Dersin içeriği: Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalıĢmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, 

telefon iletiĢimi örnek ve kalıpları 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.4 ĠDARE HUKUKU S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Ġdare Hukuku dersinin amacı, idare kavramının tanımlanması, görev, yetki ve sorumluluk 

alanlarının ortaya konması ve hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin hukukla bağlılığı 

konusunun incelenmesidir. 

Dersin içeriği: Ġdare Hukuku dersi kapsamında öncelikle idare hukukunun tanımı ve kaynakları ile idari rejim 

konularının incelenmesi. Ġdari teĢkilatın tanımlanması ve merkezi yönetim ile yerinden yönetimin 

değerlendirilecektir. Kamu personeli hukukunun ele alınacak ve kamu malları rejimi tartıĢılacaktır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.5 ĠġLETME MATEMATĠĞĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Dersin amacı; bazı iĢletme problemlerinin matematik modellerinin tanıtılması ve çözüm 

yöntemlerinin öğretilmesidir.Dersin içeriği: Bazı iĢletme problemlerinin matematik modelleri ve çözüm 

yöntemleri. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.6 TIBBĠ ĠLK YARDIM S 3 0 3 3 
Dersin amacı:Temel ilk yardım uygulamalarının öğretilmesi ve gerektiğinde kullanılması Ġlk Yardım dersinin 

önemli amaçlarından biridir. Bu ders kapsamında öğrencilere kazalarda ilk yardım uygulayabilmeleri 

hedeflenmektedir. Dersin içeriği:Ġlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetiĢkinlerde 

temel yaĢam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaĢam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dıĢ 

ve iç kanamalar, yara ve yara çeĢitleri, bölgesel yaralanmalarda, baĢ ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst 

ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk 

yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, 

yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taĢıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taĢıma teknikleri, sedye 

oluĢturarak hasta veya yaralıları taĢıma 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.7 SAĞLIK KURUMLARINDA 

SOSYAL GÜVENLĠK 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Sağlık kurumlarında sosyal güvenlik dersinde, kavramsal çerçeve ve tarihçesi öğretilerek 

ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek. 

Dersin içeriği: Kamu kurumları ve özel kuruluĢlarda bilgisayar destekli sosyal güvenlik iĢlemleri yapabilen 

yetkin kiĢiler yetiĢtirmeyi amaçlar. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ211.8 SAĞLIK KURUMLARINDA 

KARAR VERME YÖNTEMLERĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Öğrencilerin sağlık iĢletmelerindeki yönetim sorunlarını modern matematik modellerle 

incelemelerini amaçlamaktadır. 

Dersin içeriği: Modelleme Kavramının Temelleri-Doğrusal Programlama Kavramı, Doğrusal Programlama 

Problemlerinin Formüle Edilmesi 

2.SINIF IV. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ202 SAĞLIK KURUMLARINDA 

KALĠTE YÖNETĠMĠ VE 

AKREDĠTASYON 

Z 2 0 5 5 

Dersin amacı: Sağlık kurumlarında kalite yönetimine iliĢkin temel teorik bilgileri ve becerileri kavratmaktır. 

Dersin içeriği: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ĠyileĢtirmenin Tarihçesi, 

Kalitenin Özellikleri 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ204 SAĞLIK SĠGORTACILIĞI Z 2 0 5 5 
Dersin amacı: Bu dersin amacı; bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık 

sigortacılığını (sosyal ve özel sigortacılık anlamında) ve ödeme yöntemlerini bütün yönleri ile incelemek ve 

Türkiye ortamı açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır. Bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve 

sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığını ve ödeme yöntemlerini açıklayabilecek, Sağlık hizmetleri 

finansmanında sağlık sigortacılığının ve ödeme yöntemlerini karĢılaĢtırabilecek, Türkiye sağlık ortamı açısından 

sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerine iliĢkin analiz ve değerlendirmeler yapabilecektir. 

Dersin içeriği: Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi, Piyasa, Piyasa BaĢarısızlıkları, Sağlık ve Sağlık Sigortacılığı, 

Sağlık Harcamaları ve Sağlık Finansmanı, Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Sigortacılığında Ödeme 

Yöntemleri, Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Tarihsel GeliĢimi, Türkiye’de Sosyal ve Özel Sağlık 

Sigortacılığı, Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ206 TEMEL SAĞLIK 

HĠZMETLERĠ 
Z 2 0 6 6 

Dersin amacı: Sağlık ve temel sağlık hizmeti kavramlarını tanımlayabilecek ve koruyucu, tedavi edici ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerini açıklayabilecektir. Hastalık belirtilerini tanıma, gözlemleme ve takip etme 

süreçlerini açıklayabilecektir. KiĢisel temizlik ve beslenmenin, aĢılama ve bağıĢıklamanın temel sağlık 

hizmetleri içindeki önemini ifade edebilecektir. Erken tanının ne anlama geldiğini ve erken tanı ve tedavinin 

önemini açıklayabilecektir. 

Dersin içeriği: Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı, Hastalık Belirtilerini Gözlemleme, Takip Etme ve Ġlk 

Önlemler, KiĢisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar, KiĢisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat 

Edilecek Noktalar, BağıĢıklama ve AĢılama, Ara sınav, Erken Tanı ve Tedavi, Ġlaç Kullanım Ġlkeleri, Ġlaç Verme 

Yolları, Ġlaç Yan Etkileri ve Ġlaçların Saklanması, Ġlaç Kullanım Ġlkeleri, Ġlaç Verme Yolları, Ġlaç Yan Etkileri ve 

Ġlaçların Saklanması, Uzun Süre Yatan Hastalarda OluĢabilecek Bazı Sistem Hastalıkları ve Bakımı, 

Rehabilitasyon. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ208 SAĞLIK EKONOMĠSĠ II Z 3 0 6 6 
Dersin amacı: Sağlığı ve sağlık hizmetlerini iyileĢtirebilmek için ekonomi bilimi kurallarının sağlık sektörüne 

uygulanmasını öğretmek. 

Dersin içeriği: Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık hizmetleri talebi arzı ve piyasası, sağlık sektöründe piyasa 

baĢarısızlığı, sağlık sektöründe ekonomik değerlendirme yöntemleri, ekonomik büyüme kalkınma ve sağlık 

sektörü, sağlık sistemleri performansı.  

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ210 SAĞLIK KURUMLARINDA 

FĠNANSAL TABLOLAR 

ANALĠZĠ 
Z 3 0 5 5 

Dersin amacı: Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan ve bilgi kullanıcılarına özellikle planlama, karar alma ve 

kontrol aĢamalarında finansal bilgi ihtiyacını karĢılayan finansal tabloların (temel ve ek tabloların) içeriklerinin 

ve söz konusu tabloların analizinde kullanılan tekniklerin örneklerle ele alınması. 

Dersin içeriği: Finansal tablo türleri, analiz yöntemleri (karĢılaĢtırmalı tablolar, dikey yüzde, yatay yüzde, 

rasyo), enflasyondan arındırılması, konsolide tablolar ve yorumlanması. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212. 2.SINIF BAHAR SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU (1 Ders - 3 AKTS 

Seçilecek) 

S 3 0 3 3 

SYÖ 212. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 

GĠRĠġĠMCĠLĠK 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: GiriĢimcilik ile alakalı gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması 



10 
 

Dersin içeriği: GiriĢimcilik Ġle Ġlgili Kavramlar, GiriĢimciliğin Önemi, GeliĢimi, fonksiyonları ve giriĢim türleri, 

GiriĢimciliğin özellikleri ve GiriĢimcilerdeki kiĢisel yeteneklerin geliĢtirilmesi, GiriĢimcilikte  Motivasyon, 

Yaratıcılık ve Yenilik, Ġç ve DıĢ GiriĢimcilik, GiriĢim Finansmanı, giriĢimci için sermaye edinme yolları, BuluĢ, 

Marka ve Tasarımların Korunması, GiriĢimcilikte ĠĢ Fikirleri, ĠĢ Planı Hazırlama ve Doküman Haline 

Getirilmesi, ĠĢ Planı Ġçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları, GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde giriĢimcilik, Türkiye’de GiriĢimciliğin Genel Profili ve Değerlendirmesi, Türkiye Sağlık Sektörünün 

GiriĢimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Sağlık Sektöründe GiriĢimcilik Öyküleri, Sağlık Sektöründe 

GiriĢimcilikte Örnek Olay Ġncelemeleri 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.2 HASTA HAKLARI S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Türkiye'de geçerli olan hasta hakları mevzuatının öğretilmesi amaçlanmaktadır.Dersin içeriği: 

Türkiye'de uygulanan hasta hakları yönergesi ve hasta haklarının detayları anlatılacaktır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.3 TÜRKĠYE SAĞLIK SĠSTEMĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Türk Sağlık Sisteminin tarihten günümüze kadar geçen süreçlerde ne tür uygulamalar olduğunu 

öğrenmek ve günümüzde uygulanan sağlık sistemlerini ve uluslararası sağlık örgütlenmelerini öğrenmek. 

Dersin içeriği: Türk Sağlık Sisteminin tarihçesi, dünyada geçerli olan sağlık sistemleri ve örgütler, Temel sağlık 

hizmetleri ve örgütlenme modeli. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.4 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu dersin amacı Öğrencilerin mesleki yabancı dil I dersinde giriĢ yaptıkları konulara daha fazla 

ağırlık vermek, mesleki terimlerin daha fazla derinine inmek , Bu terimlerin günlük hayatta nerde nasıl 

kullanılacağına dair fikir edinmek.Dersin içeriği: Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl 

stratejiler geliĢtirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliĢtirilmiĢ bellek teknikleri. Dersin içeriği, 

akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeĢitli alanlarında ve onların çalıĢmaları ile ilgili sıklıkla 

kullanılan Mesleki Ġngilizcenin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.5 SAĞLIK KURUMLARINDA 

MUTFAK YÖNETĠMĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Sağlık Kurumlarında Mutfak Departmanının önemini ve iĢlevini öğretmek ve mutfak becerisi 

kazandırmak Dersin içeriği: Bu ders kapsamında öğrenciler, mutfak yönetimi ve organizasyonu, mutfak Ģefinin 

sahip olması gereken vasıfları, mutfakların fiziki yapısı ve özellikleri ile mutfak çeĢitleri gibi kavramları 

inceleyecektir. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.6 HASTALIKLAR BĠLGĠSĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu ders mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklara karĢı bilincin arttırılmasını 

amaçlamaktadır. 

Dersin içeriği: Enfeksiyon hastalıklarının tanımı, mikroorganizmalar, bu hastalıkların epidemiyolojisi, bulaĢıcı 

hastalıkların nasıl önlenebileceği, organ sistemlerine göre bulaĢıcı hastalıklar, kan ve kan ürünleri ile bulaĢan 

hastalıklar ve hastane enfeksiyonları. 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.7 SAĞLIK SOSYOLOJĠSĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu ders sağlığa bütüncül bakıĢ açısıyla sağlık sosyolojisinin temel kavramlarını, tarihsel 

geliĢimini, eĢitsizlikleri ve farklı sağlık sorunlarını incelemek, sağlık sosyolojisinin teorik çerçevesini ve bilgisini 

kazandırmayı amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: Sağlık sosyolojisiyle ilgili temel kavramlar, sağlık ve hastalığın 

toplumsal kuruluĢu: medikal ve sosyal model, toplumsal iliĢkiler 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.8 TĠCARET HUKUKU S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. 

Kıymetli evrak hukuku dersinin amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada 

çıkan sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. 

Dersin içeriği: Ticaret Hukukunun Esasları, Ticari ĠĢletme Tanımı, Tacir Tanımı, Ticaret Unvanı, ĠĢletme Adı, 

Ticari Kayıt, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Rekabet Hukuku. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ212.9 ULUSLARARASI MUHASEBE 

STANDARTLARI 
S 3 0 3 3 

 

Dersin amacı: Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri (GAAP), Uluslararası Muhasebe (IAS) ve 

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile Türk Muhasebe (TMS) ve Finansal Raporlama Standartları 

(TFRS) hakkında teorik ve pratik bilgilerin verilmesi. Dersin içeriği:  Muhasebe Standartlarının Tanımı 

ve Önemi, Türk Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları-Kavramsal Çerçeve, TMS 1: Finansal Tabloların 

SunuluĢu, TMS 2: Stoklar, TMS 7: Nakit AkıĢ Tablosu, TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve Hatalar, TMS 12: Gelir Vergileri, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar, TMS 18: 

Hasılat, TMS 21: Kur DeğiĢiminin Etkileri, TMS 23: Borçlanma Maliyetleri, TMS 29: Yüksek Enflasyon 

Dönemlerinde Finansal Raporlama, TMS 36: Varlıklarda Değer DüĢüklüğü, TMS 38: Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar. 

 
3.SINIF V. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ301 SAĞLIK KURUMLARINDA 

MALĠYET MUHASEBESĠ I 
Z 3 0 6 6 

Dersin amacı: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel bilgilerin ve sağlık kurumlarında üretilen hizmet 

maliyetlerinin hesaplanmasının kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesidir. 

Dersin içeriği: Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane iĢletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin 

kuruluĢu. TMS’de maliyet muhasebesi kayıt yöntemleri (7/A ve 7/B seçenekleri), maliyet unsurları muhasebesi. 

Hastane iĢletmelerinde 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet 

yöntemlerinin kullanılıĢı, maliyet bilgilerinin raporlanması. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ303 SAĞLIK YÖNETĠMĠNDE ETĠK 

VE SOSYAL SORUMLULUK 
Z 3 0 6 6 

Dersin amacı: Deontolojinin tanımı, kavramları, sağlık mesleğinin uygulanması sırasında karĢılaĢılan ahlaki 

sorunlar, yasal kurallar, çağdaĢ tıp etiği, ilke ve kavramları, sağlık yönetim etiğini ilgilendiren belli baĢlı sorun 

ve konular hakkında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin içeriği: Deontolojinin tanımı, kavramları, sağlık mesleğinin uygulanması sırasında karĢılaĢılan ahlaki 

sorunlar, yasal kurallar, çağdaĢ tıp etiği, ilke ve kavramları, sağlık yönetim etiği 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ305 SAĞLIK MEVZUATI Z 3 0 6 6 
Dersin amacı: Sağlık kurumlarının hizmet sunumu ve finansmanı, satın alma süreçleri, bu kurumların etrafını 

çevreleyen ve sundukları hizmetler üzerinde etkili olan kamu ve çevre sağlığı unsurları, çalıĢan sağlık 

personelinin hak ve yükümlülükleri ve hizmet sunulan bireylerin hakları gibi pek çok konudaki kanun, kanun 

hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve yönerge gibi hukuki düzenlemeleri kapsamlı bir Ģekilde 

analiz etmektir. 

Dersin içeriği: Mevzuat ve Sağlık Kurumları Mevzuatı ile Ġlgili Temel Kavramlar, Kamu ve Çevre Sağlığı ile 

Ġlgili Mevzuat, Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile Ġlgili Mevzuat, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ile Ġlgili Mevzuat, 

Satın alma Mevzuatı, Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri ile Ġlgili Mevzuat.  
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ307 HALK SAĞLIĞI Z 3 0 6 6 
Dersin amacı: Sağlık kurumlarının hizmet sunumu ve finansmanı, satın alma süreçleri, bu kurumların etrafını 

çevreleyen ve sundukları hizmetler üzerinde etkili olan kamu ve çevre sağlığı unsurları, çalıĢan sağlık 

personelinin hak ve yükümlülükleri ve hizmet sunulan bireylerin hakları gibi pek çok konudaki kanun, kanun 

hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve yönerge gibi hukuki düzenlemeleri kapsamlı bir Ģekilde 

analiz etmektir. 

Dersin içeriği: Halk Sağlığına GiriĢ, Türkiye' de Sağlık Hizmetleri, Epidemiyoloji, Ana Sağlığı, Çocuk Sağlığı, 

Aile Planlaması, Sağlık Yönetimi, BağıĢıklama, BulaĢıcı Hastalıklar, Sağlıklı Beslenme, Halk Sağlığı ve Çevre, 

Kronik Hastalıklar, YaĢlı Sağlığı, Halk Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309. 3.SINIF GÜZ SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU(2 Ders –6 AKTS 

Seçilecek) 

S 3 0 3 3 

SYÖ 309. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.1 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Sağlıklı çalıĢma hakkının kavramsal geliĢimi, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin hukuksal, sosyal ve 

örgütsel yönlerini, çalıĢma ortamındaki temel riskleri ve korunma yollarını, dünyada ve Türkiye'de iĢ sağlığı ve 

iĢ güvenliği uygulamalarını öğretmek.Dersin içeriği: ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin hukuksal, sosyal ve örgütsel 

yönlerini, çalıĢma ortamındaki temel riskleri ve korunma yollarını, dünyada ve Türkiye'de iĢ sağlığı ve iĢ 

güvenliği uygulamaları 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.2 SAĞLIK KURUMLARINDA 

PAZARLAMA YÖNETĠMĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Pazarlama ve sağlık hizmetlerinde pazarlama, pazarlama düĢüncesinin ve teorisinin tarihsel 

geliĢimi; uluslararası, çok uluslu ve global perspektifleri ile pazarlama planlaması ve stratejisi konularında 

öğrencilere bilgi ve bu alanda karĢılaĢılan problemlere müdahale edebilme becerisi kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Pazarlama ve sağlık hizmetlerinde pazarlama, pazarlama düĢüncesinin ve teorisinin tarihsel 

geliĢimi; uluslararası, çok uluslu ve global perspektifleri ile pazarlama planlaması ve stratejisi. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.3 TOPLUM SAĞLIĞI VE 

EPĠDEMĠYOLOJĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Bu dersin amacı toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, etkileyen çevresel, sosyal ve davranıĢsal 

oluĢumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sağlık yönetimi uygulamalarında 

koordinasyonun sağlanmasında kullanma bilgi, becerisini kazandırmaktır. Dersin içeriği:Ders kapsamında, 

toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı 

bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; 

toplum ve sağlık konusunda yapılan çalıĢmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.4 GÖÇ VE SAĞLIK S 3 0 3 3 
Dersin amacı:  Bu dersi gören öğrencinin göç, göçmen, iltica, mülteci, sığınmacı kavramlarını 

tanımlayabilmesi ve birbirlerinden ayırt edebilmesi, göç ve mültecilik ile ilgili uluslararası ve ulusal hukuki 

metinlerden haberdar olması, göçmen ve mültecilerin hukuki ve sosyal haklarını bilebilmesi, farklı mülteci 

gruplarına yönelik olarak verilen sosyal hizmetler hakkında genel bir bilgi sahibi olması amaçlanır. 

Dersin içeriği: Göç, göçmen, iltica, mülteci ve sığınmacı kavramlarını bilebilmek ve aralarındaki farkları 

tanımlayabilmek. Uluslararası ve ulusal düzeyde göçmen ve mültecilere yönelik olarak hazırlanmıĢ olan hukuki 
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düzenlemeler. Göçmen ve mültecilerin yerleĢik oldukları ülkelerdeki sahip oldukları hukuki ve sosyal haklar. 

Farklı mülteci grupları ile gerek uluslararası gerekse de ulusal düzeyde yürütülen sosyal hizmet çalıĢmaları. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.5 VERGĠ HUKUKU S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Öğrencilerin1. Vergi kavramı,2. Genel vergi sistemi,3. Vergi hukukunun temel ilkeleri,4. Türk 

vergi sisteminin genel iĢleyiĢi,5. Vergi hukukunun temel sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları. Dersin içeriği: 

'Vergi' konseptinin ve vergi sisteminin temel unsurları, vergi hukunun temel prensipleri ve Türk vergi sisteminin 

incelenmesi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer tüketim vergileri, servetten alınan vergiler, vergi suç 

ve cezaları ile vergi uyuĢmazlıkları dersin içeriğini oluĢturan konulardan bazılarıdır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.6 SAĞLIK SĠGORTACILIĞI VE 

AKTÜERYA 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Sağlık sigortacılığı ile temel bilgilerin ve sağlık finansmanında sigortanın rolünün tanımlanması, 

ülke uygulamalarının incelenmesi, Türkiye’de özel ve sosyal sağlık sigortacılığının geliĢiminin 

değerlendirilmesidir. Derste sağlık sigortaları ve anlaĢmalı kurumlar arasındaki sorunlar tartıĢılmakta ve 

öğrencilerin sektörel uygulamalar hakkında bilgi edinmesi desteklenmektedir. Dersin içeriği: Sağlık sigortacılığı 

ile temel bilgiler, sağlık finansmanında sigortanın rolü, ülke uygulamaları, Türkiye’de özel ve sosyal sağlık 

sigortacılığının geliĢimi. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ309.7 ÜREME SAĞLIĞI  S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu ders cinsel sağlık/üreme sağlığının tanımı, bütünsel yaklaĢımla sunulan cinsel sağlık /üreme 

hizmetleri. Türkiye üreme sağlığı politikası, cinsel geliĢim, cinsellik, mutlu cinsel yaĢam ve cinsel sağlık 

kavramları, gebelikten korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlardan korunma ve güvenli annelik 

kavramları ve üreme sağlığına iliĢkin danıĢmanlık konularında bilgilendirmek. 

Dersin içeriği: Cinsel sağlık /üreme sağlığı temel ilkeleri, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet konusunda var 

olan politikalar, haklar, stratejiler, güvenli cinsellik, istismar ve Ģiddet baĢlıkları kapsamında Dünya’da ve 

Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetleri ve niteliği incelenecektir. 

3.SINIF VI. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ302 SAĞLIK KURUMLARINDA 

MALĠYET MUHASEBESĠ II 
Z 3 0 6 6 

Dersin amacı: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel bilgilerin ve sağlık kurumlarında üretilen hizmet 

maliyetlerinin hesaplanmasının kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesidir. 

Dersin içeriği: Hastane iĢletmelerinde 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, 

maliyet yöntemlerinin kullanılıĢı, maliyet bilgilerinin raporlanması. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ304 SAĞLIK KURUMLARINDA 

ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠ 
Z 3 0 7 7 

Dersin amacı: Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin iĢlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi ile ilgili 

teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Ġnsan kaynakları yönetiminin iĢlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ306 TIBBĠ DOKÜMANTASYON VE 

ARġĠVLEME 
Z 3 0 8 8 



14 
 

Dersin amacı: Tıbbi dokümantasyona giriĢ ve dokümanların önemi, tıbbi dokümantasyon tarihi, hasta 

dosyalarının içeriği, sağlık kurumlarında hasta dosyaları arĢivlerinin temel öğeleri, arĢivin yeri, bütçesi, arĢiv 

komitesi, arĢiv teĢkilat ve fonksiyonları, hasta dosyalarının dosyalanması, numaralanması, sıralanması, 

kapsamının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin içeriği: Tıbbi dokümantasyona giriĢ ve dokümanların önemi, tıbbi dokümantasyon tarihi, hasta 

dosyalarının içeriği, sağlık kurumlarında hasta dosyaları arĢivlerinin temel öğeleri, arĢivin yeri, bütçesi, arĢiv 

komitesi, arĢiv teĢkilat ve fonksiyonları, hasta dosyalarının dosyalanması, numaralanması, sıralanması, kapsamı. 

Hasta dosyaları arĢiv inlerinin örgüt yapıları,  hasta, doktor, hastalık ve ameliyat indeksleri, hastalık ve 

ameliyatlara ait indeksleme sistemleri, hasta dosyalarının hukuki yönü, hasta dosyaları arĢivlerinde bilgisayar 

kullanımı. Hasta dosyaları arĢivinin organizasyon yapısı, indeksleme sistemleri, hasta dosyalarının yasal yönü ve 

bilgisayar kullanımının  öğrenilmesi. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ308 SEÇMELĠ SEMĠNER Z 1 1 3 3 
 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310. 3.SINIF BAHAR SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU (2 Ders –6 AKTS 

Seçilecek) 

     

 

SYÖ 310. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.1 SAĞLIK KURUMLARINDA 

KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF 

TEKNĠKLER 

S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Bu dersin kazanımları: Kalitatif ve kantitatif araĢtırma tekniklerini tanıma, sağlık bilimleri, sosyal 

bilimler ve fen bilimleri gibi tüm bilim dallarında araĢtırmanın niteliğine göre farklı teknikler uygulayabilme, bir 

araĢtırmada sorulacak soruların hazırlanması, örnekleme (olasılık ve olasılık dıĢı), (anket, ölçekleme, nitel, 

müdahale olmaksızın) ölçme, (deneysel ve yarı deneysel) araĢtırma tasarımı, veri analizi, ve araĢtırma raporunun 

kaleme alınması dâhil olmak üzere araĢtırma sürecinin tamamı hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme, 

araĢtırmanın felsefesi, yapısı ve araĢtırma çalıĢmasının bileĢenleri konularına, bilimsel araĢtırma yaklaĢımları, 

teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araĢtırma konusu ve probleminin 

seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araĢtırma önerisinin oluĢturulması, ölçmede geçerlilik ve 

güvenilirlik, örnekleme, ölçek türleri, veri çeĢitleri ve kaynaklarının neler olduğu, anket formunun tasarımı, 

yöntemi ve soru türleri, alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınarak bilinçli bir araĢtırma yürütme beceri 

ve uygulamasını kazandıracaktır.  

Dersin içeriği: Bilimsel araĢtırma yaklaĢımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, 

hipotez, gözlem, araĢtırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araĢtırma 

önerisinin oluĢturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemler açıklanmaktadır. Ölçmede geçerlilik ve 

güvenilirlik konusu ele alınmakta olup, beĢinci ve altıncı bölümlerde örnekleme konusu ve yöntemleri 

anlatılmaktadır. Ölçme konusu ve ölçek türleri açıklanmakta olup, bir araĢtırmanın nasıl tasarlanacağı izah 

edilmektedir. Veri çeĢitleri ve kaynaklarının neler olduğu ele alınmaktayken; anket formunun tasarımı, yöntemi 

ve soru türleri gibi konular açıklanmaktadır.  

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.2 KURUMSAL ĠLETĠġĠM 

YÖNETĠMĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Öğrencilere, kurumsal iletiĢim kavramını, önemini anlatmak, kurumlardaki uygulamaları 

tanıtmak, kurumsal iletiĢimi bir bütün olarak değerlendirebilme ve uygulamalarda yer alabilme becerileri 

kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Bu derste, etkili kurumsal iletiĢim sisteminin nasıl oluĢturulacağı dünyadaki ve Türkiye`deki bazı 

saygın Ģirketlerin kullandıkları baĢarılı iletiĢim stratejileri ve taktikleriyle örgütlerin iĢ hedeflerine nasıl 

ulaĢacakları öğretilmektedir. Ayrıca kurumsal markaların rekabette bir adım önde olmaları için itibar yönetimi 

hakkında bilmeleri gerekenler ve geleceğin yöneticilerine paydaĢlarıyla nasıl etkileĢimli iletiĢim kuracakları 

gösterilmektedir. Derste, alanında lider örgütlerin gerçek vakaları ayrıntılı Ģekilde analiz edilecektir. 

 



15 
 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.3 SAĞLIK PSĠKOLOJĠSĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu dersin temel hedefi, sağlık psikolojisinin tarihçesini, sağlık/hastalık/iyi oluĢ hali gibi temel 

kavramlarını ve bu disiplinin temel çalıĢma alanlarını tanıtmak, sağlık psikolojisi disiplinin geliĢimine katkı 

sunan kuramsal bakıĢ açılarının temel önermelerini gözden geçirilecektir. Bu bilgiler ıĢığında, biyopsikososyal 

model çerçevesinde, sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaĢam kalitesinin artırılması gibi sağlık 

psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluĢu artırıcı müdahale-eğitim programlarına yönelik 

uygulamalar farklı konular ve kronik hastalıklar bağlamında, vaka örnekleriyle birlikte ele alınacaktır. 

Dersin içeriği: Sağlık Psikolojisi Nedir? Sağlık DavranıĢları, Sağlıkla ĠliĢkili Özel DavranıĢlar 5. Sağlığı 

Olumsuz Etkileyen DavranıĢlar, Stres, Stres YaĢantısı ve Aracı DeğiĢkenler, Sağlık Hizmetlerinin Kullanılması, 

Hasta-Sağlık Personeli ĠliĢkileri, Ağrının Yönetilmesi, Kronik Hastalıkların Yönetilmesi, Ölümcül Hastalıklarda 

Psikolojik Konular. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.4 STRES YÖNETĠMĠ S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Bu dersin amacı, stres ve yönetimi hakkında "zihin-beden ikiliği" çerçevesinden bilgiler 

vermektir. Dersin içeriği: Stresin çok yönlü doğası, yani, düĢünsel, fizyolojik, duygusal ve davranıĢsal boyutu 

dersin ana kapsamını oluĢturmaktadır.  Bu amaçla derste, hem tarihsel hem de çağdaĢ stres kuramları, stresin 

fizyolojisi, stres-sağlık iliĢkisi, baĢa çıkmaya iliĢkin yaklaĢımlar gibi konular ele alınacaktır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.5 SAĞLIK KURUMLARINDA 

LOJĠSTĠK VE TEDARĠK 

YÖNETĠMĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Günümüz sağlık yönetiminde ihtiyaç duyulan modern lojistik yönetimi yaklaĢım ve stratejileri 

için gereken temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırarak sağlık hizmetleri üretiminin etkili, verimli ve 

kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli lojistik bilgi ve becerisine sahip sağlık kurumları yöneticileri 

yetiĢtirebilmektir. 

Dersin içeriği: Öğrencileri sağlık hizmetlerinde lojistik alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek 

kamu, gerekse özel sağlık kuruluĢlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır. Bunu yerine getirirken de 

yalnızca operasyonel iĢlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda rekabet avantajı kazandırıcı 

yönetim uygulamalarına dönük stratejik bir perspektif de kazandırmak, hedeflenmektedir. Bu derste öğrencinin 

sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok 

yönetimi, taĢıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüĢüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, 

istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kazanması beklenmektedir. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.6 ĠLK YARDIM VE ACĠL 

HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Temel ilk yardım uygulamalarının öğretilmesi ve gerektiğinde kullanılması Ġlk Yardım dersinin 

önemli amaçlarından biridir. Bu ders kapsamında öğrencilere kazalarda ilk yardım uygulayabilmeleri 

hedeflenmektedir.  

Dersin içeriği: Ġlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetiĢkinlerde temel yaĢam 

desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaĢam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dıĢ ve iç 

kanamalar, yara ve yara çeĢitleri, bölgesel yaralanmalarda, baĢ ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite 

kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, 

acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim 

kaçmalarında ilk yardım, acil taĢıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taĢıma teknikleri, sedye oluĢturarak hasta 

veya yaralıları taĢıma 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.7 SAĞLIK POLĠTĠKASI VE 

PLANLAMASI 
S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Sağlığın korunması, yükseltilmesi için gerekli sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlerin tarihsel 

geliĢimini tanımlayabilme Sağlık sistemlerini, Dünya'daki ve Türkiye'de sağlık politikalarını, sağlık politikası 

aktörlerini açıklayabilme, sağlık politikası ve sağlık iliĢkisini irdeleyebilme.  
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Dersin içeriği: Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, gerekçesi; Sağlık Kavramının Tarihsel GeliĢimi; Tanımlar ve 

Kavramlar Sağlık, Sağlığın Korunması ve Yükseltilmesi, Sağlık Bildirgeleri, Sağlık Politikası; Sağlığın 

korunması: Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Koruma; Sağlık Sistemleri; KüreselleĢme, Dünyada ve Türkiye’de 

Sağlık Reformları; Osmanlı’da ve TC’nin kuruluĢundan 1980’e kadar sağlık politikaları; Türkiye’de 1980 

Sonrası Sağlık Politikaları; Sağlık Hizmetleri ve Desantralizasyon; Sağlık Politikaları belirleyicileri olarak 

Uluslar arası kurumlar, STK’lar; Türkiye’de sağlık ve ebelik ile ilgili yasalar; Türkiye’de kalınma planları, 

stratejileri ve sağlık politikaları; Türkiye ve AB’de sağlık politikaları ve göstergelerin karĢılaĢtırılması; Sağlık 

Ġnsan gücü planlaması, istihdam politikaları, Serbest dolaĢım ve sağlık. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.8 ÇEVRE SAĞLIĞI S 3 0 3 3 
Dersin amacı: Ġnsanın içinde yaĢadığı doğanın ve sosyal çevresinin ayrılmaz bir parçası olmasının detaylarının 

iĢleneceği bu derste sosyal ve biyolojik çevreye duyarlılık tutumu geliĢtirilecektir. 

Dersin içeriği: Ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaĢam 

ve karĢılıklı yaĢama, yaĢamın devamı, enerji akıĢı, maddenin dolaĢımı, nüfus artıĢı, ekolojik etki, erozyon, 

ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranıĢ kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı 

insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve 

ilkel yaĢam, global bakıĢ, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan 

çalıĢmalar 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ310.9 SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE 

EKONOMĠK 

DEĞERLENDĠRME 

YÖNTEMLERĠ  

S 3 0 3 3 

Dersin amacı: Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemlerinin kullanımı hakkında öğrencilere 

bilgi ve beceri sağlamaktır. Dersin içeriği: Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Sağlık 

Hizmetlerinin Maliyeti Sağlık Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Maliyet Fayda Analizi ve 

Özellikleri, Maliyet-Etkinlik Analizi ve Özellikleri. 

4.SINIF VII. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ401 ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ I Z 0 0 4 4 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ403 BĠTĠRME TEZĠ I Z 0 2 6 6 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405. 4.SINIF GÜZ SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU (4 Ders –20 AKTS 

Seçilecek) 

S 3 0 5 5 

 

SYÖ405. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.1 SAĞLIK HUKUKU S 3 0 5 5 
Dersin amacı: Öğrencilere sağlık hukuku hakkında bilgi vererek sağlık kurumlarında sağlık hukukuna iliĢkin 

konular ile personelin ve hastaların hak ve yükümlülükleri ve ihlalleri halinde hukukî yaptırımları öğretmektir. 

 

Dersin içeriği: Sağlık kurumlarında sağlık hukukuna iliĢkin konular ile personelin ve hastaların hak ve 

yükümlülükleri ve ihlalleri 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.2 SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE 

AHLAK VE MANEVĠYAT 
S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.3 SAĞLIK KURUMLARINDA 

PERFORMANS YÖNETĠMĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Kurum içi performans değerlendirmesi yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırılması 

Dersin içeriği: Performans yönetimi nedir, performansı değerlendirirken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler, 

ideal bir performans değerlendirme sisteminin özellikleri, bireylerin, takımların performanslarını temel alan 

yöntemler ve farkları, hedeflere göre performans değerlendirme, değerlendirme türleri ve teknikleri, yetkinliklere 

dayalı 360 derece performans değerlendirme teknikleri, performans değerlendirme formu ve süreç tasarımı, 

bireysel geliĢim formu ve süreç tasarımı, kariyer planlaması ve performans değerlendirme, eğitim planlaması ve 

performans değerlendirme, değerlendirme ve raporlarda dikkat edilecek noktalar, performans değerlendirme 

görüĢme uygulamaları, performansın ödüllendirilmesi ve geliĢtirilmesi, örnek bir performans yönetim sisteminin 

tasarlanması 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.4 SAĞLIK KURUMLARINDA 

YÖNETĠM MUHASEBESĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi bilgilerinin, yönetim kararlarına iliĢkin 

kullanılmasının öğretilmesi 

Dersin içeriği: Yönetim muhasebesinin amaçları, Muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri, giderlerin değiĢkenlik 

açısından sınıflandırılması, giderlerin değiĢkenlik tespit yöntemleri, bilgisayar uygulaması ile değiĢkenlik 

hesaplanması, maliyet-hacim-kar iliĢkileri, baĢabaĢ noktası analizi, mamul karıĢımı, maksimum kar hesabı, zarar 

eden ürünlere iliĢkin karar alınması, sipariĢ kabulü/reddi karar mekanizması, fiyatlandırma kararlarının alınması, 

DeğiĢken maliyet yöntemi, gelir tablosunun düzenlenmesi,  Standart maliyette Genele Üretim Giderleri  sapma 

analizleri,  Maliyet Yönetimi, Maliyet Kontrolü, Ek maliyet kararları, ĠĢletme Bütçeleri, Stratejik yönetim 

kararları ve maliyet yönetimi  

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.5 SAĞLIK KURUMLARINDA 

DĠJĠTAL PAZARLAMA 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Bu dersin amacı dijital pazarlamanın geleceğini Ģekillendirebilecek eğilimleri anlamaktır. Bu 

ders, bir firmanın mal ve hizmetlerini etkili bir biçimde pazara sunmak ve e-iĢletme gerçeğini ve uygulamalarını 

bir pazarlamacı bakıĢ açısıyla araĢtırabilmek amacıyla internet, e-posta, mobil ve interaktif TV gibi dijital 

medyanın nasıl uygulandığına dair bilgiyi geliĢtirme fırsatı sunacaktır. 

Dersin içeriği: Bu ders kapsamında, öğrencilerin, dijital platformlara ve dijital pazarlama kampanya yönetimine 

hakim olabilmelerini sağlayacak markalama öğeleri ve interaktif bir site oluĢumu, mobil pazarlamanın 

dinamikleri ve eğilimler gibi farklı konular incelenmektedir. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.6 E-Ġġ YÖNETĠMĠ VE AKILLI 

SĠSTEMLER 
S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.7 ĠġARET DĠLĠ EĞĠTĠMĠ S 3 0 5 5 
Dersin amacı: ĠĢitme engelli bireylerin kullandığı iĢaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaĢam içerisinde 

gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. 

Dersin içeriği: ĠĢitme engelli bireylerin kullandığı iĢaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaĢam içerisinde 

gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.8 AFET VE KRĠZ YÖNETĠMĠ S 3 0 5 5 
Dersin amacı: Afetler, afetlerin önemi, afet ve kriz sırasında sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi 

kazandırmaktır 

Dersin içeriği: Afetler, afetlerin önemi, afet ve kriz sırasında sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi 

kazandırmaktır 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.9 PROJE YÖNETĠMĠ S 3 0 5 5 
Dersin amacı: Projelerin baĢarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal 

boyutları ile yaklaĢılarak proje baĢarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğrenilmesidir. 

Dersin içeriği: Bu ders baĢarılı proje yönetimi için gerekli faktörleri tartıĢır. Konular proje yönetimi 

kavramlarını, gereksinim tanımlanmasını, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu, proje iletiĢimi, proje 

planlama, programlama, kontrol ve iliĢkili maliyetleri içerir. Proje yönetimi için yazılım araçları dersin entegre 

bir parçası olacaktır. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.10 HASTALARIN ULUSLARARASI 

SINIFLANDIRMA SĠSTEMLERĠ 

VE TANI ĠLĠġKĠLĠ GRUPLAR 

S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ405.11 KAMU MALĠYESĠ S 3 0 5 5 
Dersin amacı: Öğrencilerin kamu maliyesi konusundaki temel kavramları ve yazını tanıması, böylece devletin 

iktisadi faaliyetleriyle ilgili çözümlemeler yapabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: Kamu harcamalarının 

tanımı, genel nitelikleri ve sınıflandırılması, vergileme ilkeleri 

4.SINIF VIII. YARIYIL 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ402 ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ II Z 0 0 4 4 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ404 BĠTĠRME TEZĠ II Z 0 2 6 6 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406. 4.SINIF BAHAR SEÇMELĠ DERS 

HAVUZU (4 Ders –20 AKTS 

Seçilecek) 

S 3 0 5 5 

 

SYÖ406. SEÇMELĠ DERS HAVUZU 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.1 KARġILAġTIRMALI SAĞLIK 

SĠSTEMLERĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Ders ile birlikte öğrencilerin sağlık sistemlerini aktif bir biçimde öğrenmesi hedeflenir. 

Dersin içeriği: Almanya sağlık sistemi, Kanada sağlık sistemi, Ġngiltere sağlık sistemi, Amerika sağlık sistemi, 

Belçika sağlık sistemi, Fransa sağlık sistemi, Hollanda sağlık sistemi, Küba sağlık sistemi, Ġtalya sağlık sistemi, 

Ġspanya sağlık sistemi, Finlandiya sağlık sistemi 
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Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.2 SAĞLIK KURUMLARINDA 

STRATEJĠK YÖNETĠM 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Sağlık kurumlarında stratejik yönetim hakkında temel- uygulamalı bilgi ve becerileri öğretmek 

amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: Stratejik yönetimin temel kavramları, Portföy analizi, Strateji geliĢtirme süreci 

ve Stratejik analiz, Strateji çeĢitleri, Stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrol 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.3 Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK 

HUKUKU 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Bu dersin temel amacı, öğrencilere iĢ hukuku hakkında bilgi vererek sağlık kurumlarında iĢ 

hukukuna tabi olarak çalıĢan personelin görev ve sorumlulukları ile sağlık iĢ hukukunu öğretmektir. 

Dersin içeriği: Sağlık kurumlarında iĢ hukukuna tabi olarak çalıĢan personelin görev ve sorumlulukları ile sağlık 

iĢ hukuku 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.4 TÜRKĠYE’DE SAĞLIK 

POLĠTĠKALARI TARĠHĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Sağlığın korunması, yükseltilmesi için gerekli sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlerin tarihsel 

geliĢimini tanımlayabilecek Sağlık sistemlerini, Dünya’daki ve Türkiye’de sağlık politikalarını, sağlık politikası 

aktörlerini açıklayabilecek, sağlık politikası ve sağlık iliĢkisini irdeleyebileceklerdir. Dersin içeriği: Tanımlar ve 

Kavramlar; Sağlık Bildirgeleri, Sağlık Politikası, Sosyal Güvenlik ve Sağlık. Türkiye’de 1923-1960 Dönemi 

Sağlık Politikaları. Türkiye’de 1960 sonrası Sağlık Politikaları: Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi. Sağlığın 

Sosyal Belirleyicileri. Sağlık Politikaları belirleyicileri olarak; Uluslararası kurumlar. Sağlık ve Sağlığın 

Korunması. KüreselleĢme, Dünyada Sağlık Reformları. Türkiye’de 1980 Sonrası Sağlık Politikaları. Sağlıkta 

EĢitsizlikler. Sağlık Reformlarının Kadın Sağlığına Etkileri. Sağlık Sistemleri. Kamu Hastaneler Birliği, 

Türkiye’de sağlık ve ebelik ile ilgili yasalar 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.5 SAĞLIK KURUMLARINDA 

MODERN YÖNETĠM 

TEKNĠKLERĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Öğrencilere sağlık iĢletmeciliği alanında güncel ve geliĢen çağdaĢ yönetim tekniklerini öğreterek 

onlara yenilikçi ve farklı bakıĢ açısı kazandırmaktır. Dersin içeriği: Yönetim Kuramları içerisinde ÇağdaĢ 

Yönetimin Yeri KüreselleĢme ve Yönetim Sistem ve Durumsallık YaklaĢımları Yönetim Tarzları (Amerikan, 

Japon, Z Teorisi, T Tipi) Toplam Kalite Yönetimi Stratejik Yönetimin Çerçevesi Benchmarking DıĢ 

Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Personel Güçlendirme Risk ve Kriz Yönetimi Öğrenen, Sanal ve 

ġebeke Organizasyonlar DeğiĢim ve ÇatıĢma Yönetimi 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.6 KALĠTE GÜVENCE VE 

STANDARTLARI 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi, Yönetim 

kalitesi ve standartları, kalite güvence sistemleri (ISO, JCAHO, EFQM, Magnet, Akreditasyon Sistemi vb), kalite 

iyileĢtirmenin tanımı, önemi, temel ilkeleri, kalite iyileĢtirmede organizasyonel yapı, kalite iyileĢtirme süreci, kalite 

çemberleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi 

sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol 

diyagramları, Altı Sigma metodolojisi, Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Belgelendirme, Kalite 

Dokümantasyonu, KAIZEN, ISO 9001 Standartları, ISO 18001 iĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi 

aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları 

ile CE normu Bu derste; iĢ hayatında kailte güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.    

Dersin içeriği: Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi, Yönetim 

kalitesi ve standartları, kalite güvence sistemleri (ISO, JCAHO, EFQM, Magnet, Akreditasyon Sistemi vb), kalite 

iyileĢtirmenin tanımı, önemi, temel ilkeleri, kalite iyileĢtirmede organizasyonel yapı, kalite iyileĢtirme süreci, kalite 

çemberleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi 

sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol 

diyagramları, Altı Sigma metodolojisi, Hastanelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Belgelendirme, Kalite 
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Dokümantasyonu, KAIZEN, ISO 9001 Standartları, ISO 18001 iĢ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 13485 tıbbi 

aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları 

ile CE normu 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.7 UZUN DÖNEMLĠ BAKIM 

HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ 
S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.8 SAĞLIK KURUMLARINDA 

TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Teknoloji Yönetimi, kurumların stratejik ve iĢlemsel hedeflerini Ģekillendirmesini ve 

gerçekleĢtirmesini sağlayacak teknolojik yeteneklerin geliĢtirilmesinin ve uygulanmasının planlanması, 

yönetimi, denetimi ve koordinasyonudur. Günümüzde teknolojik değiĢimler yeni ürün, hizmet, süreç, kurumsal 

geliĢim ve endüstriyel çeĢitlilik açısından karĢımıza sürekli olarak yeni güçlükler ve fırsatlar çıkarmaktadır. Bu 

fırsatları yakalamak, etkili ve dinamik bir Teknoloji Yönetimi aracılığıyla değere dönüĢtürmek gerekmektedir. 

Bu derste mühendis ve yöneticilerin teknolojiyi nasıl kullanacakları ve yönetecekleri ile ilgili temel konular 

anlatılmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki yenilik stratejileri anlatılarak farkındalık oluĢturulacak ve yenilikçi 

düĢünme kabiliyeti kazandırılacaktır. 

Dersin içeriği: Teknoloji yönetimi dersi, teknoloji ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Teknoloji 

yönetimi faaliyetleri (Edinim, Kullanım, Tanımlama, Öğrenme, Koruma ve Seçme) ve Teknoloji yönetimi 

araçları (Patent Analizi, Portföy Yönetimi, Teknoloji Yol Haritası, S-Eğrisi, AĢama-Geçit Yöntemi, Değer 

Analizi), AraĢtırma -GeliĢtirme (Ar-Ge) ve Yenilik Yönetimi konularını içerir. 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.9 BĠLĠMSEL VE KÜLTÜREL 

ETKĠNLĠKLER 
S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.10 HASTANE MĠMARĠSĠ S 3 0 5 5 

 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı Z/S T U Kredi AKTS 

SYÖ406.11 SAĞLIK ĠġLETMECĠLĠĞĠNDE 

ÇAĞDAġ YAKLAġIMLAR 
S 3 0 5 5 

Dersin amacı: Küresel rekabet ve teknolojik değiĢim, öncelikle iĢletme içi bakıĢ açısının yetersizliğini ve 

iĢletmelerin dıĢ çevresini de esas alan yeni iĢletme yönetimi yaklaĢımlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. 

Süregelen bu durumdan hareketle dersin amacı, öğrencilerin, stratejik düĢünme ve bunun sonucu olarak da 

iĢletmelerde örgüt yapılarını, üretim ortamlarını, metotlarını ve yönetim anlayıĢlarını değiĢtirmeye yönelik 

güncel yaklaĢımlar ve uygulamalar hakkında çok yönlü bilgi ile donanmalarına yardımcı olmak ve farklı bir 

bakıĢ açısı kazanmalarını sağlamaktır. 

Dersin içeriği: Hızla geliĢen ve değiĢen iĢletmelerde müĢteri beklentilerine yönelik kaliteli hizmet üretimi ve 

sunumunda artan rekabet koĢullarına paralel ĠĢletmelerde uygulanan ve uygulanabilecek güncel yönetim 

yaklaĢımları 


