Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Tek tip doğrunun olmadığı, bununla birlikte hataya da yer olmayan sağlık
sisteminin yönetimi alanında iyi yetişmiş bireylerle olacaktır. Sizler
alanınızda yaşanan güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla
inceleyecek, bunlarla ilgili yorum yapacak ve sağlık yönetimi alanında
ortak bir akla ulaşmak için hep birlikte çalışacaksınız. Bizler de alanında
yetkin akademisyenler ile size her zaman düşündüklerinizi uygulamaya
geçirebileceğiniz alanlar yaratmaya çalışarak sizlerin her zaman yanında
olacağız. “Bulunduğun yerin en iyisi ol” mantığından hareketle, bulunduğunuz
iş ortamlarında kendine ve bilgisine güvenerek ön plana çıkan bireyler
olmanız için teorik ve uygulamalı eğitimlerimizle elimizden gelenin en
iyisini yapacağız. Hakkaniyet, liyakat ve özgürlük prensiplerini çantamıza
koyarak, birlik içinde yürüyebileceğimiz nice başarılara…
Doç. Dr. Şükrü Anıl TOYGAR
Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı
Sağlık yönetimi, sunulan sağlık hizmetlerine işletmecilik
penceresinden bakıp, efektif hizmet sunumuna
zemin hazırlayan multidisipliner bir çalışma alanıdır.
İlk olarak sağlık yönetimine dair eğitim 1914 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Chicago Üniversitesi’nde
başlamıştır. Bölüme dair verilen eğitimlere rehberlik
etmesi amacıyla 1948 yılında Association of University
Programs in Hospital Administration (AUPHA) kurulmuştur.
Türkiye’de ise ilk olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı
bünyesinde Sağlık İdaresi Yüksek Okulu kurulmuş,
sonrasında 1975 yılında söz konusu okul, Hacettepe
Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Günümüzde ise sağlık
yönetimi bölümü yüze yakın üniversitede eğitim-öğretim
faaliyetlerine devam etmektedir.
Dünya Sağlık
Örgütü’nün sağlığı sadece “hasta olmamak”
statüsünden çıkarmasını takiben sağlık ve hastalık
kavramlarına farklı boyutlardan bakılmaya başlanmıştır.
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Günümüzde sağlık denildiğinde, sağlığın sosyal belirleyicileri
olarak da tanımlanan (yaş, cinsiyet, işsizlik, çalışma koşulları,
yoksulluk, barınma, sosyal çevre, temiz gıda ve suya erişim,
fiziksel aktivite durumu, bağımlılık, ulaşım, sosyal hizmetler,
eğitim) birçok faktörü de içerisine alan bir “çatı kavram”
akla gelmektedir. Sağlık yöneticileri olarak bizler de böylesine
çok boyutlu olan sağlık kavramını yönetimin bilimsel ilke ve
prensipleri ile açıklamaktayız. Dolayısıyla sağlık yönetimi
denildiğinde hem sağlık sisteminin yönetimi örneğindeki
gibi makro; hem de belirli bir sağlık hizmetinin tedariğinin
sağlanması örneğinde olduğu gibi mikro boyutları bulunan,
halk sağlığı, endüstri mühendisliği, sosyoloji, psikoloji ve
işletmecilik gibi birçok bilim alanıyla multidisipliner ve
interdisipliner ilişki içerisinde bulunan ve kökleri oldukça
eskilere dayanan bir bilim dalı akla gelmelidir. Öğrencilerimizin;
Erasmus+, Mevlana, Farabi değişim programları kapsamında,
ulusal ve uluslararası farklı üniversitelerde eğitim alma
imkanı da bulunmaktadır.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mezunlarımız

Sağlık yönetimi alanındaki temel, güncel akademik ve sahaya yönelik pratik bilgilere sahip olurlar. Aldıkları uygulama
ağırlıklı eğitim doğrultusunda, edinilen bilgi ve becerileri iş hayatlarında karşılarına çıkan süreçlerde kullanırlar. Çalışacakları

kurumlardaki iş tanımlarını, ilgili prosedürleri, mesleki etik değerleri bilerek çalışma ortamlarında farkındalık yaratırlar. Lisans

eğitimi boyunca öğrendikleri analiz yöntemleri ve teoriler sayesinde karşılarına çıkan sorunlara farklı ve inovatif bakış açıları

geliştirebilir, yönetimin profesyonel bir meslek olarak yürütülmesine katkı sağlayarak, yaşam boyu öğrenmeye açık olurlar.
Mezunlarımız aldıkları eğitim doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı başta hastaneler olmak üzere merkez ve taşra
teşkilatlarında ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi sağlık hizmetlerine yönelik faaliyet gösteren kamu kurumlarının,

üniversitelere ait kurum ve kuruluşların, özel hastanelerin yönetim ve organizasyon süreçlerinde yer alabilirler. Ayrıca,
hastanelerde, İlaç ve tıbbi cihaz firmalarında, sigorta şirketlerinde, muhasebe ve finansman alanında, insan kaynaklarında,

hasta ilişkileri bölümünde, kalite bölümlerinde, satın alma ve ihale biriminde, pazarlama bölümünde, kurumsal iletişim
bölümü gibi idari birimlerde de hizmet verebilmektedir.
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