
                                                                                                                               
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI (NÖ ve İÖ) 

 

 

1. Yıl Güz Dönemi 

No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ1001  Ekonomi I Zorunlu 3 0 3 4 

2 SYÖ1005  Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 3 4 

3 SYÖ1007  İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 4 

4 SYÖ1009  Matematik Zorunlu 2 0 2 2 

5 SYÖ1013  Sağlık ve Toplum I Zorunlu 2 0 2 4 

6 SYÖ1015  Tıbbı Terminoloji Zorunlu 3 0 3 5 

7 SYÖ1019 Sağlık Yönetimine Giriş Zorunlu 1 0 1 2 

8 ATA1001  Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2 3 

9 YDİL1001  Yabancı Dil I (İngilizce I) Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 21 0 21 30 

 
1. Yıl Bahar Dönemi 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ1002  Ekonomi II Zorunlu 3 0 3 5 

2 SYÖ1006  Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 3 5 

3 SYÖ1008  İşletme Yönetimi Zorunlu 3 0 3 4 

4 SYÖ1010  İşletme Matematiği Zorunlu 2 0 2 3 

5 SYÖ1016  Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 3 0 3 5 

6 SYÖ1008  Sağlık ve Toplum II Zorunlu 2 0 2 3 

7 ATA1002  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II Zorunlu 2 0 2 3 

8 YDİL1002  Yabancı Dil II  (İngilizce II) Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 20 0 20 30 

 
2. Yıl Güz Yarıyılı 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ2013  Tıbbı Dokümantasyon Zorunlu 2 0 2 2 

2 SYÖ2019  Hukukun Temel Kavramaları Zorunlu 3 0 3 3 

3 SYÖ2021  Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 2 4 

4 SYÖ2023  
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma 
Yöntemleri 

Zorunlu 2 0 2 4 

5 SYÖ2025  Sağlık Kurumları Yönetimi I Zorunlu 2 0 2 4 

6 SYÖ2031  Sağlık Yönetiminde Etik Zorunlu 3 0 3 6 

7 UTÜR1001  Türk Dili I Zorunlu 2 0 2 2 

8 MSD2001  Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

9 YDİL2001  Yabancı Dil III (İngilizce III) Seçmeli 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 21 30 

2. Sınıf Bahar Dönemi 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ2002  Sağlık Kurumları Yönetimi II Zorunlu 3 0 3 5 

2 SYÖ2008  Sağlık Kur. Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 3 4 

3 SYÖ2010  İdare Hukuku Zorunlu 2 0 2 4 

4 SYÖ2012  Sağlık Yönetiminde İstatistik Zorunlu 3 0 3 4 



                                                                                                                               

 
 
 

5 SYÖ2024  Türk Sağlık Sistemi Zorunlu 3 0 3 6 

6 UTÜR1002  Türk Dili II Zorunlu 2 0 2 2 

7 MSD2002 Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

8 YDİL2002  Yabancı Dil IV (İngilizce IV) Seçmeli 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 21 30 

 
3. Yıl Güz Dönemi 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ3003  Sağlık Kurumlarında Finansal Yön. I Zorunlu 3 0 3 5 

2 SYÖ3007  Sağlık Kur. İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 3 4 

3 SYÖ3009  Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 3 4 

4 SYÖ3013  İşletme Hukuku Zorunlu 2 0 2 3 

5 SYÖ3015  Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 2 0 2 3 

6 SYÖ3031  Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri Zorunlu 2 0 2 4 

7 SYÖ3035  Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış I Zorunlu 3 0 3 5 

8 MSD3001 Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 20 0 20 30 

 
3. Yıl Bahar Dönemi 

No  Dersin Kodu Dersin Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ3004  Sağlık Kurumlarında Finansal Yön. II Zorunlu 2 0 2 4 

2 SYÖ3010  Sağlık Kur. Hastane Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 0 3 4 

3 SYÖ3014  Sağlık Hukuku Zorunlu 2 0 2 3 

4 SYÖ3028  Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davr. II Zorunlu 3 0 3 5 

5 SYÖ3030  Sağlık Yön. Kantitatif Teknikler Zorunlu 3 0 3 5 

6 SYÖ3032 
Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans 
Yönetimi 

Zorunlu 2 0 2 5 

7 SYÖ3034  Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 2 2 

8 MSD3002 Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 19 0 19 30 

 
4. Yıl Güz Dönemi 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ4001  Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması I Zorunlu 0 16 8 20 

2 SYÖ4009  Sağlık Kurumlarında Pazarlama Zorunlu 3 0 3 6 

3 MSD4001 Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

4 YDİL4001  Mesleki Yabancı Dil-I Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 7 16 15 30 

 
4. Yıl Bahar Dönemi 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ4002  Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması II Zorunlu 0 16 8 20 

2 SYÖ4008  Seminer Zorunlu 2 0 2 3 

3 SYÖ4022  Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uyg. Zorunlu 2 0 2 3 

4 MSD4002 Mesleki Seçmeli Dersler Seçmeli 2 0 2 2 

5 YDİL4002  Mesleki Yabancı Dil-II Seçmeli 2 0 2 2 

TOPLAM 8 16 16 30 



                                                                                                                               
Seçimlik Ders Listesi MSD2001 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ2033  Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 2 2 

 
Seçimlik Ders Listesi MSD2002 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ2014 Sağlık Yönetiminde Doğru Dil - Etkili 
İletişim 

Seçmeli 2 0 2 2 

2 SYÖ2016 Epidemiyoloji  Seçmeli 2 0 2 2 

3 SYÖ2020 Afet ve Kriz Yönetimi  Seçmeli 2 0 2 2 

4 SYÖ2022 Psikoloji  Seçmeli 2 0 2 2 

5 SYÖ2026 Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 2 0 2 2 

 
Seçimlik Ders Listesi MSD3001 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ3019 Envanter ve Bilanço Seçmeli 2 0 2 2 

2 SYÖ3021 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri  Seçmeli 2 0 2 2 

3 SYÖ3027 Sosyal Psikoloji Seçmeli 2 0 2 2 

4 SYÖ3029 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 2 2 

5 SYÖ3033 Biyomedikal Teknolojisi Seçmeli 2 0 2 2 

6 SYÖ3037 Sağlık Kurumlarında Liderlik Seçmeli 2 0 2 2 

 
Seçimlik Ders Listesi MSD3002 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ3016 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 2 2 

2 SYÖ3018 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 2 0 2 2 

3 SYÖ3020 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 2 2 

4 SYÖ3022 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 2 2 

5 SYÖ3024 Felsefe Seçmeli 2 0 2 2 

6 SYÖ3026 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 2 2 

7 SYÖ3036 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 2 2 

8 SYÖ3038 Sosyal Politika Seçmeli 2 0 2 2 

9 SYÖ3040 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 2 0 2 2 

10 SYÖ3042 Afet ve Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 2 2 

11 SYÖ3044 Psikoloji Seçmeli 2 0 2 2 

12 SYÖ3050 Hastane Mimarisi Seçmeli 2 0 2 2 

13 SYÖ3052 Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon Seçmeli 2 0 2 2 

 
Seçimlik Ders Listesi MSD4001 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ4013 Envanter ve Bilanço Seçmeli 2 0 2 2 

2 SYÖ4015 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 2 0 2 2 

3 SYÖ4021 Sosyal Psikoloji Seçmeli 2 0 2 2 

4 SYÖ4023 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 2 2 

5 SYÖ4025 Biyomedikal Teknolojisi Seçmeli 2 0 2 2 

6 SYÖ4029 Sağlık Kurumlarında Liderlik Seçmeli 2 0 2 2 

 
Seçimlik Ders Listesi MSD4002 

No  Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U K AKTS 

1 SYÖ4012 Çevre ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 2 2 



                                                                                                                               

 
 

1. SINIF I. YARIYIL 
 
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2): 

Dersin Amacı: Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi, Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve 
inkılapları ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce 
doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. Ülke, millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğü bilincinin 
kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, 
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Kongreler yolu ile teşkilatlanma, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışı, İstiklal Savaşı ve Lozan Barış Anlaşması. 

 
SYÖ1001 Ekonomi I (3 0 3)  

Dersin Amacı: Temel ekonomi kavramlarının tanınması, bu konuda bilgi ve beceri düzeylerinin, 
analiz ve sentez yeteneklerinin geliştirilmesi. 

Dersin İçeriği: İktisat biliminin tanımı,  temel kavramları, fiyat, arz-talep ve bunların ilişkileri, 
Esneklikler, Piyasa dengesi, Devletin piyasalara müdahalesi, vergi uygulamaları, Tüketici ve üretici rantı, 
maliyetler, tam rekabet piyasaları, tam rekabet piyasalarının özellikleri ve eksik rekabet piyasaları. 
 
SYÖ1005 Genel Muhasebe I (3 0 3) 

Dersin Amacı: Muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak 
işletmelerin muhasebe kayıt sistemlerinin tekdüzen hesap planına uygun olarak tutulmasının 
öğretilmesi, sağlık sektörüne yönelik uygulamalarla öğrenciler için stajda ve mezuniyet sonrası iş 
hayatında konuya ilişkin bir alt yapı oluşturulması. 

Dersin İçeriği: Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe 
kavramları ve bilanço ile gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, 
muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, 
yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini 
kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları, stoklar, KDV hesaplarının 
açıklanması. 
 
SYÖ1007 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) 

Dersin Amacı: İşletmenin doğasını ve faaliyette bulunulan çevrenin anlaşılması ve 
yorumlanabilmesi için bilgi birikiminin sağlanması. 

Dersin İçeriği: İşletme ile ilgili temel kavramlar ve işletme biliminin tarihsel gelişim süreci, 
işletme biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, işletmenin amaçları, çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları,  
işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, işletme fonksiyonları ve yönetim, insan 
kaynakları yönetimi, üretim yönetimi fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, 
finansman fonksiyonu, araştırma ve geliştirme fonksiyonu. 

 
 
 

2 SYÖ4014 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 2 0 2 2 

3 SYÖ4016 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 2 2 

4 SYÖ4018 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 2 0 2 2 

5 SYÖ4020 Felsefe Seçmeli 2 0 2 2 

6 SYÖ4024 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 2 2 

7 SYÖ4026 Sosyal Politika Seçmeli 2 0 2 2 

8 SYÖ4028 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 2 0 2 2 

9 SYÖ4030 Hastane Mimarisi Seçmeli 2 0 2 2 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO1001%20Ekonomi%20I.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO1005%20Genel%20Muhasebe%20I.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO1007%20Isletme%20Bilimine%20Giris.doc


                                                                                                                               
SYÖ1009 Matematik (2 0 2) 

Dersin Amacı: Türev ve türevden yararlanılarak grafik çizimini kavratmak, 1. Dereceden 
denklem sistemlerinin çözümü hakkında bilgi edinilmesini sağlamak. 

Dersin İçeriği: Konikler, sayılar, mutlak değer, tam değer, problem çözümleri, eşitsizlikler, 
kümeler ve özellikleri, problem çözümleri, fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar, bazı pratik 
çizimler, problem çözümleri, trigonometrik fonksiyonlar ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, 
fonksiyonlarda limit kavramı, problem çözümleri, fonksiyonlarda süreklilik kavramı, problem 
çözümleri, fonksiyonlarda türev kavramı, problem çözümleri, yüksek basamaktan türev, türevin 
geometrik anlamı, artan azalan fonksiyon, yerel ekstremumlar, fermat teoremi, matris ve determinant, 
lineer denklem sistemlerinin matris ve determinant yardımıyla çözümü. 
 
SYÖ1013 Sağlık ve Toplum I (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencinin, sağlık ve sağlıkla ilgili temel kavram ve konuları ve bunların birbiri 
ile ilişkilerini öğrenmesi, bunları birey ve toplum sağlığı açısından değerlendirmesini sağlamak. 

Dersin İçeriği: Sağlık ve hastalık kavramları, sağlık modelleri, sağlığın boyutları (fiziksel-sosyal-
ruhsal, spiritual) sağlık düzeyini belirleyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen 
koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları, sağlığı koruma ve geliştirme kavram ve davranışları,  
sağlığı koruma ve geliştirme yönelik yapılan uluslararası konferanslar, temel sağlık hizmetleri kavramı, 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi, sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve 
uluslararası istatistiklerin karşılaştırılması 
 
SYÖ1015 Tıbbı Terminoloji (3 0 3) 

Dersin Amacı: Gelecekte sağlık hizmetlerini yönetecek profesyoneller olarak, öğrencilerin, 
sağlık personelinin kullandığı terminolojiye ilişkin genel kavram, terim, kısaltmaları öğrenmelerini 
sağlamak. 

Dersin İçeriği: Tıbbi terminolojiyi anlamanın ve terminolojiye hakim olmanın önemi, tıbbi 
literatürde sıklıkla kullanılan tanı işlemleri, tıbbi literatürde sıklıkla kullanılan terim ve kavramlar, tıbbi 
terimleri oluşturan ön ekler ve son ekler, tıbbi terimlerdeki kısaltmalar, sistemlere ilişkin kullanılan tıbbi 
terminoloji. 
 
SYÖ1019 Sağlık Yönetimine Giriş (1 0 1) 

Dersin Amacı: Üniversitenin, Sağlık Bilimleri Fakültesinin ve Sağlık Yönetimi Bölümünün ve 
Sağlık Yöneticiliği mesleğinin genel tanımını yapmak, öğrencinin üniversite yaşamına ve mesleğe uyum 
sağlamasını kolaylaştırmak 

Dersin İçeriği: Üniversite ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin tanıtımı, tarihçe, öğrenci ve öğretim 
elemanı hakkında bilgiler. Bölüm dersleri, ders değerlendirme süreci, bölümün sosyal ve akademik 
etkinlikleri, kulüpler vb tanıtımı, ilgili Yönetmelikler (Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği vb.). 
Mezunların çalışma alanları, mezunlarda bulunması gereken özellikler (sağlık yönetimi bölümü 
çıktıları). Dünyada ve Türkiye’de sağlık yönetimi eğitimi ve sağlık yöneticiliği mesleği, Türkiye genelinde 
sağlık yönetim programları, sağlık yönetimi alanındaki sorunlar. 
YDİL1001 Yabancı Dil I (İngilizce I) (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere orta düzeyde İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmak. 
Dersin İçeriği: İngilizce temel gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri. 

 
 
2.SINIF I. YARIYIL 
 
MSD2001 SYÖ2033 Sağlık Sosyolojisi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık problemlerine ve sağlık ve toplum arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlenmeyi 
sağlık personeli ve hasta arasındaki ilişkileri anlamayı sağlamak. 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO1009%20Matematik.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20%20SYO1013%20Saglik%20ve%20Toplum%20I.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO1011%20Tibbi%20Terminoloji.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYOYDIL1001%20Yabanci%20Dil%20I%20(Ingilizce).doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2014%20Saglik%20Yonetiminde%20Dogru%20Dil%20Etkili%20Ileti%C5%9Fim.doc


                                                                                                                               
Dersin İçeriği: Sosyolojinin Türkiye açısından önemi, Sağlık Sosyolojisinin konu alanları, 

hastalıkla mücadele fikrinin tarihsel gelişimi, hastalık/sağlık kavramlarının sosyolojik tanımı, 
hastalık/sağlık sorunu ve toplumsal-kültürel ilişkiler, hastalık/sağlık sorunu ve ekonomik ilişkiler, 
hastalık/sağlık sorunu ve uluslararası ilişkiler, hastalık/sağlık sorunu ve kurumsal (aile, eğitim vs) 
ilişkiler. 
 
MSD2001 SYÖ2035 Bilgisayarda Ofis Uygulamaları (2 0 2) 

Dersin Amacı:  Temel bilgisayar kullanımı (okuryazarlığı) becerilerini kazanmak, 
Dersin İçeriği:  Bilgisayar temel kavramları, ticari ve açık kaynak kodlu görsel işletim sistemleri, 

internet kullanımı, ticari ve açık kaynak kodlu kelime işlem uygulamaları. 
 
 
SYÖ2013 Tıbbı Dokümantasyon  (2 0 2) 
     Dersin Amacı: Tıbbi dokümanların özelliklerini, dokümanların kayıtlanmasına ilişkin temel 
bilgilerin kavranmasını sağlamak. 
 Dersin İçeriği: Dokümantasyonun görev ve fonksiyonları, doküman türleri, dokümantasyon 
teknikleri, tıbbi dokümantasyon, yönetim ve büro yönetimi, bürolarda belge yönetimi, genel olarak 
evrak ve evrak kayıt işlemleri, dosyalama sistemleri, bürolarda dosyalama türleri, hasta dosyaları, tıbbi 
raporlar, tıbbi arşivler, örgütlerde arşivleme sistemleri, genel olarak iletişim, yazışma ilkeleri ve 
kuralları, resmi yazılar, bürolarda etik. 
 
SYÖ2019 Hukukun Temel Kavramaları (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Hukukun tanımını, yaptırım ve yaptırım çeşitlerini,  hukukun 
kaynaklarını, hukukun dallarını, hukukun öznelerini (Gerçek ve tüzel kişilerin), hak ve borç kavramlarını, 
günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştıkları hukuki olaylarda temel hukuk terimlerini öğrenmelerini 
sağlamak. 

Dersin İçeriği: Hukuk tanımı, yaptırım ve yaptırım çeşitleri,  hukukun kaynakları, hukukun 
dalları, hukukun öznelerinin (Gerçek ve tüzel kişilerin), hak ve borç kavramları, diğer hukuk dallarındaki 
hukuki terimler. 
 
SYÖ2021 Kamu Maliyesi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin 
bütçe aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması, maliye politikası hakkında bilgi edinmelerini 
sağlamak. 

 Dersin İçeriği: Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, kamu harcamalarının nitel ve 
nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin 
incelenmesi, yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. 
 
SYÖ2023 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Yöntemleri (2 0 2) 

Dersin Amacı:  Sağlık alanında yapılacak araştırmaların nasıl yapılacağının, araştırma çeşitlerini 
ve uygulanacak anketlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin, bilimsel araştırma 
mantığının kavranmasını sağlamak. 

Dersin İçeriği: Araştırma projelendirme ve yürütme, anket hazırlama teknikleri, araştırmalarda 
tarafsızlık, gözlem/bilgi hatası, yanıltıcı ve karıştırıcılar, analiz ve değerlendirme, rapor veya makale 
yazma, araştırmalarda etik. 
 
SYÖ2025 Sağlık Kurumları Yönetimi I (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencinin sağlık kurumları yönetiminin önemini kavraması, konuya temel 
oluşturan bilgileri öğrenmesi amaçlanır. 

Dersin İçeriği: Yönetim kavramı, sağlık kurumları yönetimi ve önemi, sağlık hizmetlerinin 
özellikleri, imalât ve hizmet sektörleri arasındaki farklar, sağlık sistemi ve dış çevre ilişkileri, sağlık 
işletmelerinde kuruluş çalışmaları, hastanelerin tanımı ve bir organizasyon olarak günümüzdeki önemi 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2014%20Saglik%20Yonetiminde%20Dogru%20Dil%20Etkili%20Ileti%C5%9Fim.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2013%20Tibbi%20Dokumantasyon.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2019%20Hukukun%20Temel%20Kavramlari.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2021%20Kamu%20Maliyesi.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20%20SYO2023%20Saglik%20Hizmetlerinde%20Arastirma%20Hizmetleri.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2025%20Saglik%20Kurumlari%20Yonetimi%20I.doc


                                                                                                                               
SYÖ2031 Sağlık Yönetiminde Etik (3 0 3) 

Dersin Amacı:  Çağdaş biyotıp etiği konuları/sorunlarına ilişkin kararların etik yönünün fark 
edilmesine olanak tanınarak sağlık yönetimindeki profesyonellerin yönetim süreci içerisinde geçerli 
temel etik ilkelere uygun tutum geliştirmede; etik kavramının tanımını, etik kuram ve kuramcıları, etik 
ilkeler, sorunlar, ikilemler ve karar verme sürecini, hayatın değeri ve kişilere saygı kavramları üzerine 
odaklanarak teorik temelleri ortaya koyma amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Tanışma ve karşılıklı beklentilerin tartışılması, ders müfredatının tanıtımı, etik 
kavramın anlamı ve tıp etiğinde temel kavramlar, etik kuramlar (öğretiler) ve biyomedikal etiğin temel 
ilkeleri, araştırma etiği, sağlık hizmetlerinde etik ve önemi, sağlık hizmetlerindeki etik konular ve 
ikilemler, yönetim etiği ve kamu yönetimi etiği, etik karar verme süreci, etik vaka çözümleme yöntem 
bilgisi, olgu analizi, sağlık yöneticisi ve toplumsal etik konular, meslek etikleri ve biyoetikten 
biyopolitikalara, hastane  işletmeciliğinde ahlaki yaklaşımlar, hastane yönetiminin hasta-hekim-
hemşire ilişkisine müdahalenin etik boyutları, insan hakları çerçevesinde hasta hakları, hastane etik 
kurulları, sağlıkla ilgili uluslararası belgeler ve OECD’nin etiğe yönelik uygulamaları, Malpraktis. 
 
TÜR1001 Türk Dili I (2 0 2) 

Dersin Amacı: Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere 
dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek. 

Dersin İçeriği: İletişim, dil ve dilin özellikleri, dil türleri, dillerin doğuşu, dil-kültür, dil-düşünce 
ilişkisi, dünya dilleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin gelişimi ve tarihî 
dönemleri, Türk dilinin önemli eserleri, Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkiye 
Türkçesinin tarihî gelişimi, Türkiye Türkçesinin genel özellikleri, Türkiye Türkçesinin ses ve şekil 
özellikleri, Türkçenin güncel sorunları, Türkçenin güncel sorunlarına çözüm önerileri. 
 
YDİL2001 Yabancı Dil III (İngilizce III) (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilere orta düzeyde İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmak. 
Dersin İçeriği: İngilizce temel gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri. 

 
3.SINIF I. YARIYIL 
 
MSD3001 SYÖ3019 Envanter ve Bilanço (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem 
sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların düzenlenişini 
görmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına 
ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin 
çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. 
 
MSD3001 SYÖ3027 Sosyal Psikoloji (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sosyal psikoloji alanının ve bu alanda kullanılan araştırma yöntemlerinin 
açıklanması ve ilgilendiği temel konuların  incelenmesi. 

Dersin İçeriği:  Bu ders, sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve ilgilendiği konular ile ilgili bilgi 
aktarımını ve sosyal psikoloji konularında  alan yazından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler 
ışığında tartışılmasını kapsamaktadır. 

 
MSD3001 SYÖ3029 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımları ve uygulamalarının 
neler olduğunu ve bu uygulamaların nasıl uygulandığını öğrenmeleri ve bu konuda bilgi ve beceri 
düzeylerini geliştirmeleri.  

Dersin İçeriği: Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımlarından başlıcalarının tanıtılması, 
öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, küçülme, dış kaynaklardan yararlanma. 
 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYOTUR1001%20Turk%20Dili%20I.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYOYDIL2001%20Yabanci%20Dil%20III%20(Ingilizce).doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3019%20Envanter%20Bilanco.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3029%20Yonetimde%20Guncel%20Yaklasimlar.doc


                                                                                                                               
MSD3001 SYÖ3033 Biyomedikal Teknolojisi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Yöneticisi adayı olan öğrencilere sağlık alanında kullanılan tıbbi alet ve 
cihazların tanıtarak bu cihazların ne tür işlerde kullanıldığı hususlarında bilgi ve bilinç sağlamak. 

Dersin İçeriği: Sağlık alanında özellikle hastanelerde sık kullanılan cihaz ve aletler hakkında 
genel bilgiler. 
 
MSD3001 SYÖ3041 Bilgisayarda Ofis Uygulamaları (2 0 2) 
 Dersin Amacı: Temel bilgisayar kullanımı (okuryazarlığı) becerilerini kazanmak,  
 Dersin İçeriği: Bilgisayar temel kavramları, ticari ve açık kaynak kodlu görsel işletim sistemleri, 
internet kullanımı, ticari ve açık kaynak kodlu kelime işlem uygulamaları. 
 
SYÖ3003 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencinin işletme finansının temel prensiplerini ve temelleri hakkında yeterli 
bilgiye sahip olarak finansal planlama ve analiz yapabilme becerisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Finansal yönetimin tanımı, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal 
planlama ve denetim, kısa vadeli fon kaynakları, orta vadeli fon kaynakları, uzun vadeli fon kaynakları, 
sermaye maliyeti ve optimal sermaye yapısı, kar payı dağıtım politikası, çalışma sermayesi yönetimi, 
nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacak ve stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, para ve 
sermaye piyasası (araçları, kurumları), hisse senedi ve tahvil değerlemesi. 
 
SYÖ3007 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3) 

Dersin Amacı: İnsanların iş yaşamında daha mutu, daha üretken olması konusunda ne yapıldığı, 
ne yapılabileceği ve ne yapılması gerektiği sorularına cevap verebilmek. 

Dersin İçeriği: İnsan kaynakları yönetiminin anlamı ve önemi, insan kaynakları departmanının 
yapısı ve rolü, insan kaynakları yönetimi ve çevre ilişkisi, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları 
planlaması, personel tedariki, personel seçimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve planlaması, 
performans değerleme, ücret ve maaş yönetimi, sendikacılık ve toplu pazarlık, örgüt içi ilişkiler ve 
hareketler, personelin sağlık ve güvenliğinin korunması. 
 
SYÖ3009 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilere yönetici olarak çalışacakları sağlık kurumlarında üretim yönetimi 
araç ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Üretim yönetiminin temel kavramları, üretim sistemleri, ürün dizaynı, talep 
tahminleri teknoloji seçimi üretim yerinin seçimi işyeri düzenleme lojistik yönetimi kapasite planlaması 
stok kontrolü iş analizleri üretim planlama ve kontrolü kalite kontrolü. 
 
SYÖ3013 İşletme Hukuku (2 0 2) 

Dersin Amacı: Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bakımından önem arz eden ticari 
işletmelerin yapısı ve işletilmesinde Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümlerin nasıl 
uygulanacağının anlatılmasıdır. 

Dersin İçeriği: Ticaret hukukuna genel bakış, ticari işletmenin yapısı, ticari iş, tacir kavramı, 
ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, haksız rekabet. 
 
SYÖ3015 Sağlık Sigortacılığı (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık alanında özel ve kamu alanında sağlık hizmetlerinin finansman modelleri 
ve bu modellerin uygulama alanındaki işleyişlerini öğrenmek, sosyal güvenliğin finansmanının tarihten 
günümüze ulusal ve uluslararası gelişimini incelemek ve günümüzde ülkemizde yürürlükte olan 
finansman modelini değerlendirmek. 

Dersin İçeriği: Sosyal güvenlik kavramı tarihçesi, geçmişten günümüze ülkemizde uygulanan 
modeller ve diğer ülkelerdeki uygulamalar, özel sağlık sigortacılığı. 
 
 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3003%20Saglik%20Kurumlarinda%20Finansal%20Yonetim%20I.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3007%20Saglik%20Kurumlarinda%20Insan%20Kaynaklari%20Yonetimi.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3009%20Saglik%20Kurumlarinda%20Uretim%20Yonetimi.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3030%20Saglik%20Yonetiminde%20Kantitatif%20Teknikler.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3015%20Saglik%20S%C4%B1gortac%C4%B1l%C4%B1g%C4%B1.doc


                                                                                                                               
SYÖ3031 Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Bilimleri ve İletişim/İletişim Psikoloji alanlarının temel kuram ve 
kavramlarını tanıtmak. 

Dersin İçeriği: Bilim, bilimsel düşünce/davranış, bilim adamı; dinleme, beden dili, konuşma-
sözel iletişim; savunma mekanizmaları/uyum düzenekleri; insancı/hümanist psikoloji; kendini tanıma; 
toplumda sağlık çalışanlarına ilişkin algılar; örgütsel iletişim;  kültür ve iletişim; sağlık personelinin 
kendilerini algılama biçimleri; iletişim sorunu yaşayan iş görenler; medya ve iletişim. 
 
SYÖ3035 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış I (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin örgüt içerisindeki insan davranışlarını nedenlerini anlamaları bu 
konuda bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeleri. 

Dersin İçeriği: Örgütsel davranışa giriş ve örgütsel davranışın bilimsel temelleri, algılama ve 
atfetme süreçleri, kişilik, gruplar, karar verme, örgüt kültürü, tutumlar, moral, stres, iş ortamının 
sorunları. 
 
4.SINIF I. YARIYIL 
 
MSD4001 SYÖ4013 Envanter ve Bilanço  (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem 
sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların düzenlenişini 
görmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına 
ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin 
çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. 
 
MSD4001 SYÖ4021 Sosyal Psikoloji (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sosyal psikoloji alanının ve bu alanda kullanılan araştırma yöntemlerinin 
açıklanması ve ilgilendiği temel konuların  incelenmesi. 

Dersin İçeriği:  Bu ders, sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve ilgilendiği konular ile ilgili bilgi 
aktarımını ve sosyal psikoloji konularında  alan yazından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler 
ışığında tartışılmasını kapsamaktadır. 
 
MSD4001 SYÖ4023 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımları ve uygulamalarının 
neler olduğunu ve bu uygulamaların nasıl uygulandığını öğrenmeleri ve bu konuda bilgi ve beceri 
düzeylerini geliştirmeleri.  

Dersin İçeriği: Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımlarından başlıcalarının tanıtılması, 
öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, küçülme, dış kaynaklardan yararlanma. 
 
MSD4001 SYÖ4025 Biyomedikal Teknolojisi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Yöneticisi adayı olan öğrencilere sağlık alanında kullanılan tıbbi alet ve 
cihazların tanıtarak bu cihazların ne tür işlerde kullanıldığı hususlarında bilgi ve bilinç sağlamak. 

Dersin İçeriği: Sağlık alanında özellikle hastanelerde sık kullanılan cihaz ve aletler hakkında 
genel bilgiler. 
 
MSD4001 SYÖ4031 Bilgisayarda Ofis Uygulamaları (2 0 2) 

Dersin Amacı:  Temel bilgisayar kullanımı (okuryazarlığı) becerilerini kazanmak, 
Dersin İçeriği:  Bilgisayar temel kavramları, ticari ve açık kaynak kodlu görsel işletim sistemleri, 

internet kullanımı, ticari ve açık kaynak kodlu kelime işlem uygulamaları. 
 
 
 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3031%20SaglikAlan%C4%B1nda%20Iletisim.doc
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http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO3029%20Yonetimde%20Guncel%20Yaklasimlar.doc


                                                                                                                               
SYÖ4001 Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması I (0 16 8) 

Dersin Amacı: Öğrencinin üç yıl boyunca teorik derslerde öğrendiği bilgi, tutum ve becerileri 
birleştirerek bunları uygulama alanına aktarması amaçlanır. İş hayatında deneyim kazanılması, 
hastaneler başta olmak üzere sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik açıdan işleyişini 
(örneğin hastanedeki sorumlulukları, ilişkileri, hizmet akışını ve sürecini, hasta çalışan ilişkilerini, 
kullanılan teknolojileri vb.) gözlemlemesi ve tanınması. 

Dersin İçeriği: Tümüyle uygulamayı kapsayan bu derste öğrencinin uygulama yaptığı birim(ler)i 
ve birimlerde yapılan işlemleri diğer öğrenci ve çalışanlarla, öğretim elemanları ile iletişim ve işbirliği 
halinde tanıması ve öğrenmesi sağlanır 
 
SYÖ4009 Sağlık Kurumlarında Pazarlama (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencileri sağlık kurumlarında pazarlama aktivitelerinin sağladığı avantajlar; 
sağlık kurumlarında klasik pazarlama karması elemanlarının yanı sıra genişletilmiş pazarlama karması 
elemanlarının da, uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi; sağlık hizmeti alıcılarının satın 
alma davranışlarının ve karar verme süreçleri; bu tüketicilerin memnuniyetini etkileyen faktörler, sağlık 
hizmetleri için kurumsal imaj geliştirmeye yönelik pazarlama iletimi stratejilerinin geliştirilmesine 
yönelik temel prensipler hakkında bilgilendirmek. 

Dersin İçeriği: Pazarlama ve sağlık hizmetleri pazarlamasının tarihsel gelişimi, hizmetlerin 
özellikleri, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, pazar bölümleme, 
hedef pazar seçimi, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım, katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi, 
sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar. 
 
YDİL4001 Mesleki Yabancı Dil- I (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizceyi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde 
kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri. 

Dersin İçeriği: Mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda 
bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini, akademik 
yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarının incelenmesi ve akademik çeviri teknikleri ve 
araştırmalarını da içerir. 
 
1. SINIF II. YARIYIL 
 
ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) 

Dersin Amacı: Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi, Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve 
inkılapları ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce 
doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek. Ülke, millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğü bilincinin 
kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Atatürk İnkılabının Stratejisi, Cumhuriyet Döneminin Kurulması, Terrakkipervar 
Cumhuriyet Fırkası ve Takrir- Sükun Dönemi, Türk Hukuk İnkılabı, Eğitim ve Kültür İnkılabı, İktisadi 
İnkılap, Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar, Sosyal Yapıda ve Sağılık Alanında 
İnkılap, Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası, Jeopolitik ve Türkiye`nin Jeopolitik Durumu, Üniversite 
Gençliğine Yönelik Psikolojik Hareket Tehdidi, Atatürk İlkeleri, Bütünleyici İlkeler. 
 
SYÖ1002 Ekonomi II (3 0 3) 

Dersin Amacı: Makro Ekonomideki ana tartışma konularının ve bunlara ilişkin ekonomik 
politikaların anlaşılabilmesine yardımcı olacak temel makro-ekonomik kavramların irdelenmesi.   

Dersin İçeriği: Makro İktisadın temel konuları, milli gelir, istihdam/işsizlik, enflasyon, toplam 
arz, toplam talep gibi makro-ekonominin temel kavramları. 
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SYÖ1006 Genel Muhasebe II (3 0 3) 

Dersin Amacı: Muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak 
işletmelerin muhasebe kayıt sistemlerinin tekdüzen hesap planına uygun olarak tutulmasının 
öğretilmesi. 

Dersin İçeriği: Kasa hesabı, kasa sayım farklarının kaydedilmesi, yabancı paraların izlenmesi, 
diğer hazır değerler. hisse senetleri, tahviller, diğer menkul kıymetler, menkul kıymet işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi, senetsiz alacaklar, senetli alacaklar. senetli işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 
alacaklarda dönem sonu işlemleri. mali duran varlılar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran 
varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar. amortismanların hesaplanması ve kaydı, amortismana tabi 
duran varlıkların satışı ve yenileme fonu. amortisman uygulamaları örnek soru çözümleri satıcılar 
hesabı, borç senetleri hesabı, alınan depozito ve teminatlar, alınan avanslar ara sınav ve 
değerlendirmesi banka kredileri hesabı, çıkarılmış tahviller, diğer borçlar, gider tahakkukları sermaye, 
yedekler, kar ve zarar hesapları, gider hesapları türleri gider hesapları kaydı gelir hesapları türleri gelir 
hesapları kaydı genel tekrar ve tartışma. 
 
SYÖ1008 İşletme Yönetimi (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilere iş hayatlarında kullanacakları temel yönetim kavramlarının ve 
yönetim bilimi alanındaki güncel teori ve gelişmelerin öğretilmesi.  

Dersin İçeriği: Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim kuramları, yönetim fonksiyonları, 
kalite ve toplam kalite yönetimi, amaçlara göre yönetim örgütlerde çatışma yönetimi, stres ve stres 
yönetimi, kriz ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme imaj ve vizyon yönetimi, zaman yönetimi, kariyer 
yönetimi. 
 
SYÖ1010 İşletme Matematiği (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere işletmelerin faaliyetleri sürecinde kullanılan matematiksel ifadeleri 
anlayabilme ve matematiksel işlemleri yapabilme altyapısı kazandırabilmek. 

Dersin İçeriği: Yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış fiyatları ile karın hesaplanması, oranlı 
bölme, ortalama değer, faiz ve faiz hesapları, iskonto ve iskonto hesapları, cari hesaplar, üslü çokluklar, 
logaritma, diziler, bileşik faiz, bileşik iskonto. 
 
SYÖ1016 Hastalıklar Bilgisi (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Sağlık ve Toplum I ve Sağlık ve Toplum II dersinde öğrendiği 
bilgilerin üzerine temellenen, toplumdaki önemli hastalıklar ve yaygın görülen bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
temel ilkeler, kazalar ve temel ilk yardım bilgileri gibi temel sağlık ve hastalık bilgilerini öğrenebilmesi. 

Dersin İçeriği: Toplumdaki önemli hastalık ve sorunlar ile (Diyabet, hipertansiyon, KBY, 
kanserler,  stres ve stresle baş etme vb) yaygın görülen bulaşıcı hastalıklarla (üst solunum yolu 
enfeksiyonları, pnömoni, ishal, tüberküloz, hepatit, AIDS ve cinsel temasla bulaşan diğer hastalıklar, 
paraziter hastalıklar vb)  ilgili temel bilgiler; kazalar ve ilk yardım tanımı, önemi, ilke ve hedefleri, 
kazalardan korunma ve sık karşılaşılan bazı durumlarda ilk yardım uygulamaları (bilinç kaybı ve şok, 
trafik kazaları, kalp durması, kanamalar yanıklar, zehirlenmeler vb).  
 
SYÖ1008 Sağlık ve Toplum II (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencinin, birinci yarıyılda öğrendiği sağlıkla ilgili temel kavram ve konulara ek 
olarak toplum ve kültür kavramları ilgili temel kavramları öğrenerek, bunların sağlığı ve sağlık 
hizmetlerini nasıl etkilediği kavraması ve bunların birbiri ile ilişkilerini birey ve toplum sağlığı açısından 
değerlendirmesi. 
           Dersin İçeriği: Çevre ve sağlık ilişkisi, çevre ve önemi, çevre (fizik çevre, biyolojik çevre, sosyal 
(toplumsal) çevre, psikolojik çevre), hastalık kavramı, hastalık nedenleri, sağlığı etkileyen değerler, 
inançlar,  normlar, sosyo-kültürel faktörler ve önemi ve bunların sağlık üzerine etkileri,  toplumsallaşma 
ve sağlıkla ilişkisi, toplumsal kurumlar ve sağlıkla ilişkisi. Sağlıkla ilgili gönüllü olan ve gönüllü olmayan 
ulusal ve uluslararası örgütler, 
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YDİL1002 Yabancı Dil II  (İngilizce II)  (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere orta düzeyde İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmak. 
Dersin İçeriği: Seyahat etmeye ilişkin kelime ve cümle yapıları, gelecek zamanda olumlu-

olumsuz-soru cümleleri, yiyecekler ve içeceklere ilişkin kelime ve cümle kalıpları, sayılabilen ve 
sayılamayan isimler, kıyafetlere ilişkin kelime ve cümle kalıpları, sıfatlar ve sıfatların dizilişleri, 
zorunluluk cümleleri kurma, telefonda konuşma kalıpları, hava durumuna ilişkin kelime ve cümle 
kalıpları, sıfatların karşılaştırılması, sıfatlarda üstünlük derecesi, coğrafik özelliklere ilişkin kelime ve 
cümle kalıpları “do” ve “go” fiillerinin günlük hayattaki farklı kullanımları, ölçü sorma ve cevap verme, 
yakın geçmiş zamanda olumlu-olumsuz-soru cümleleri kurma, deneyimlerden bahsetme, kısa mesajlar 
yazma ve okuma, yakın geçmiş zaman ve geçmiş zaman arasındaki farklar, havaalanında kayıt 
yaptırmaya ilişkin kelime ve cümle kalıpları. 
 
2. SINIF II. YARIYIL 
 
MSD2002 SYÖ2014 Sağlık Yönetiminde Doğru Dil-Etkili İletişim (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Bilimleri ve İletişim/İletişim Psikoloji alanlarının temel kuram ve 
kavramlarını tanıtmak.  

Dersin İçeriği: Bilim, bilimsel düşünce/davranış, bilim adamı; dinleme, beden dili, konuşma-
sözel iletişim; savunma mekanizmaları/uyum düzenekleri; insancı/hümanist psikoloji; kendini tanıma; 
toplumda sağlık çalışanlarına ilişkin algılar; örgütsel iletişim;  kültür ve iletişim; sağlık personelinin 
kendilerini algılama biçimleri; iletişim sorunu yaşayan iş görenler; medya ve iletişim. 
 
MSD2002 SYÖ2016 Epidemiyoloji (2 0 2) 

Dersin Amacı: Epidemiyoloji temel kavramını öğrenmek ve bu çerçevede veri toplama 
usullerini öğrenerek Sağlık Alanında ihtiyaçların belirlenmesi, planlama yapabilme yeteneğini 
oluşturarak, iyi bir yönetim performansı sergilenmesinin sağlanması. 

Dersin İçeriği: Epidemiyolojinin temel kavramları, nüfus ve bu bağlamda kullanılan istatistik 
terimlerin öğretilmesi, veri toplama sistemlerinin incelenmesi ve salgın kontrolü çalışmaları 
organizasyonları ve epidemiyolojik saha araştırmalarının öğretilerek ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık 
Yöneticisinin yetki ve sorumluluklarının öğrenilmesi. 
 
MSD2002 SYÖ2026 Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında hijyen ve sanitasyonunun çalışan ve hasta sağlığı açısından 
önemini kavrama. 

Dersin İçeriği:  Hijyen sanitasyon kavramı, kişisel hijyen, iş hijyeni, sağlık kurumlarında hijyen 
ve sanitasyon gerektiren alanlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramı, sağlık kurumlarında atık 
yönetimi. 
 
SYÖ2002 Sağlık Kurumları Yönetimi II (3 0 3) 
 Dersin Amacı: Bu ders Sağlık Kurumları Yönetimi I dersinin devamıdır. 
 Dersin İçeriği: Hastanelerin organizasyon olarak özellikleri, hastanelerin sınıflandırılması, kamu ve 
özel hastanelerin organizasyonu, sağlık hizmetlerinin kullanımı, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının 
sınıflandırılması, sağlık hizmeti kullanımını belirleyen faktörler, etkili sağlık hizmetinin özellikleri, Sağlık 
kurumlarında stratejik yönetim süreci 
 
SYÖ2008 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi (3 0 3) 

Dersin Amacı: Mal ve hizmet üreten işletmelerde sunulan mal ve hizmetlerin maliyetlerinin 
özellikle sağlık kurumlarında neden ve nasıl hesaplanması gerektiğini hem kuramsal açıdan hem de 
uygulamalı olarak öğrencinin öğrenmesi. 

Dersin İçeriği: Maliyet muhasebesi ve temel kavramları gider, harcama, maliyet kavramları, 
maliyet yönetimi, sağlık kurumları ve maliyet muhasebesi, THP ve maliyet hesapları, 7A seçeneği 7B 
seçeneği, maliyet sistemlerinin tanıtımı, sağlık kurumları için maliyetler ve unsurları, işletmelerde 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO%20YDIL1002%20Yabanci%20Dil%20II%20(Ingilizce%20II).doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2014%20Saglik%20Yonetiminde%20Dogru%20Dil%20Etkili%20Ileti%C5%9Fim.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2016%20Epidemiyoloji.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2016%20Epidemiyoloji.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2002%20Saglik%20Kurumlari%20Yonetimi%20II.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO2008%20Saglik%20Kurumlarinda%20Maliyet%20Muhasebesi.doc


                                                                                                                               
maliyet hesaplama yöntemleri, maliyetlerin sınıflandırılması, gider çeşitlerine göre sınıflandırma, 
işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırma, maliyet türlerini hesaplama, lifo yöntemi, fifo yöntemi, 
sağlık kurumlarında işçilik maliyetleri, fazla çalışma farkları izin, tatil, ikramiye ödemeleri, kıdem 
tazminatları genel üretim giderlerinin hesaplanması, maliyet-hacim ilişkilerinin tahmini, genel üretim 
giderlerinin maliyet yerlerine dağıtımı, faaliyete dayalı maliyetleme yöntemi, işletmelerde toplam ve 
birim maliyet hesaplama, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi, kusurlu mamul, bozuk mamul 
ve artıklar, sağlık kurumları için servis maliyeti hesaplama, hizmet işletmeleri ile sanayi işletmeleri 
arasındaki farklar, standart maliyet yöntemi, SMY yararları ve zararları, THP ve sapma hesapları, işleyişi 
sağlık kurumlarında maliyet bilgilerinin bütçeleme ve karar vermede kullanımı, değişken maliyet 
yöntemi, başa baş noktası analizi, güven marjı, diğer karar verme yöntemleri. 
 
SYÖ2010 İdare Hukuku (2 0 2) 

Dersin Amacı: Türk kamu yönetim sisteminin hukuki yapısı ve işleyişinin öğretilmesi. 
Dersin İçeriği: İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare 

teşkilat ve türleri, Türk idare teşkilatının incelenmesi, vesayet makamları, görevleri, sorumlulukları, 
idarenin yargısal denetimi. 
 
SYÖ2012 Sağlık Yönetiminde İstatistik (3 0 3) 

Dersin Amacı: İstatistiğin tanımlayıcı kısmının öğretilmesi, istatistiğin günlük hayatta ve iş 
hayatında kullanılmasının sağlanması. İstatistiki yöntemleri kullanarak birçok sosyal ve ekonomik 
sorunlar hakkında sonuçlar çıkarabilmenin kavratılması. 

Dersin İçeriği: Dersin ve kaynaklarının tanıtılması, genel tanımlar, istatistik, evren, örneklem, 
örnekleme, parametre, veri, karakter, faktör, değişken, verinin ölçüm biçimi. Frekans dağılımları ve 
tanımlayıcı ölçüler, ortalamalar, çeyrek ve yüzdelikler, dağılımın yaygınlık ölçüleri. Tablo ve grafik yapım 
yöntemleri, marjinal tablo ve çapraz tablo, grafik türleri. Örnekleme, örneklem çerçevesi, örnekleme 
yöntemleri, basit rasgele örnekleme, tabakalı rasgele örnekleme, küme örneklemesi ve sistematik 
örnekleme. Teorik dağılımlar (Binomiyal dağılım, poisson dağılım, normal dağılım, standart normal 
dağılım). Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler, verinin ölçüm biçimi, hipotezler, yanılma düzeyi, 
denek sayısı, bağımlı ve bağımsız gruplar, test çeşitleri, isatitksel karar. Evren ortalaması önemlilik testi, 
iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi. Evren oranı 
önemlilik testi, bağımlı ve bağımsız gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi. Varyans analizi, 
tekrarlı ölçümlerde varyans analiliz, posthoc testler. Non-parametrik testler: Mann Whitney U testi, 
Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi. Kruskal-Wallis varyans analizi, Friedman testi. Ki-kare testi, 
Fisherkesin Ki-kare testi, çok gözlü düzenlerde Ki-kare testi, bağımlı gruplarda Ki-kare testi. Basit 
korelasyon ve regresyon analizi, korelasyon katsayı önem kontrolü, doğrusallıktan ayrılış önem 
kontrolü. Çoklu korelasyon ve regresyon analizi, analiz yöntemleri. 
 
SYÖ2024 Türk Sağlık Sistemi  (3 0 3) 

Dersin Amacı: Sağlık sistemleri ve politikaları ile ilgili temel kavramları ve Türk Sağlık Sisteminin 
Cumhuriyetin ilanından günümüze tarihsel sürecini ve günümüzde uygulanan sağlık politikaları ve 
sağlık sistemlerini tanıması 

Dersin İçeriği: Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye Cumhuriyeti sağlık politikaları 
dönemleri, tarihçesi, örgütlenme modelleri, Sağlık Sistemlerinin Başlıca Tipleri, Sağlık Sistemlerinin 
Bileşenleri, Sağlık Bakım sistemi unsurları ve yapısı, Sağlık hizmetinin tarafları, Merkez ve taşra 
örgütlenmesi, bunların görevleri, Sağlıkta dönüşüm programı, Günümüzdeki sağlık hizmetlerinin 
sunumu, T.C. Sağlık Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı, 1.2. ve 3. Basamak Kamu ve Özel Sağlık 
Teşkilat yapıları ve bu teşkilatların görev ve sorumlulukları,  yürürlükte olan sağlık mevzuatı, temel 
sorunlar, çözümler 
 
TÜR1002 Türk Dili II (2 0 2) 

Dersin Amacı: Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere 
dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek. 
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Dersin İçeriği: Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazılı anlatıma giriş, yazışmalar (dilekçe, öz 

geçmiş, rapor, tutanak, seminer, e-posta), anlatım bozuklukları, yazılı anlatım (kompozisyon), anlatım 
türleri ve özellikleri, düşünce yazıları, metinler yardımıyla uygulama, sözlü anlatım türleri, bilimsel 
araştırma teknikleri (hazırlama ve uygulama). 
 
YDİL2002 Yabancı Dil IV (İngilizce IV) (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilere orta düzeyde İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmak. 
Dersin İçeriği: İngilizce temel gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri. 

 
3. SINIF II. YARIYIL 
 
MSD3002 SYÖ3016 Çevre ve Sosyal Sorumluluk (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu ders öğrencinin çevre bilincinin geliştirilmesini, sosyal sorumluluk projeleri 
üretmesini ve aktif olarak bu projelerin içinde yer almasını sağlamayı ve böylece gelecekte sağlık 
yöneticisi adayı olacak kişilerin çevrelerine ve topluma duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlar 

Dersin İçeriği: Dersi alan öğrenci sayısına göre öğrenciler 3-5 kişilik gruplar halinde çalışarak çevre 
ve sosyal –toplumsal sorumluluk alanlarıyla ilgili güncel ve değişik projeler üretirler. Her grup biri vize 
diğeri final olmak üzere en az iki proje üretmekle sorumludur. 
 
MSD3002 SYÖ3020 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu derste; Avrupa Birliğinin genel tanıtımı,  AB sağlık politikalarının ve üye ve 
aday ülke sağlık sistemlerinin öğrenilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikalarının 
incelenmesi amaçlanır. 

Dersin içeriği: Uluslarüstü Bir Organizasyon olarak Avrupa Birliği’nin tanıtımı, AB'nin Sosyal 
Boyutu: Avrupa Sosyal Modeli, AB Sosyal Modeli , Türkiye-AB İlişkileri,  AB Sosyal Politikaları ve Sağlık,  
Sağlığın AB Düzeyinde Ele Alınmasının Nedenleri, Avrupa Birliği’nin Sağlık Politikasının Amaçları, 
Dayandırıldığı Temel İlkeler, AB’nin Sağlığa İlişkin Rolleri ve Sorumlulukları,  AB Sağlık Politikasının 
Gelişiminde Etkili Olan Faktörler, AB Sağlık Politikasının Tarihsel Gelişimi, AB İç Pazarı ve Sağlık, AB'nin 
Diğer Politikaları ve Sağlık: Tüm Politikalarda Sağlık, Avrupa Sağlık Sistemleri: Avrupa Birliği'ne Üye ve 
Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi, AB’ye Uyum ve Katılım Sürecinde 
Türkiye 
 
MSD3002 SYÖ3022 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu derste,  öğrencilerin bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik 
hukuku konusunda bilgilenmeleri ve iş yaşamına gerekli kuramsal bilgi ve Türk İş mevzuatının yanı sıra 
uygulama örnekleriyle hazırlanmaları amaçlanır. 

Dersin içeriği: Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi; İş hukukunun 
kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar; İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun 
özellikleri ve kapsamı; İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi; İş hukukunun temel 
kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri 
ve kapatılması; İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri;  İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna 
özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti; İş sözleşmesinden doğan borçlar; İş 
hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri; İş hukukunda dinlenme süreleri; 
İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona 
ermesinin sonuçları. Toplu iş hukukuna giriş, sendika, konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, 
sendika ve konfederasyon üyeliği ile üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve 
giderleri, faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi; Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri, 
uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, grev ve lokavt 
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MSD3002 SYÖ3026 Epidemiyoloji (2 0 2) 

Dersin Amacı: Epidemiyoloji temel kavramını öğrenmek ve bu çerçevede veri toplama 
usullerini öğrenerek Sağlık Alanında ihtiyaçların belirlenmesi, planlama yapabilme yeteneğini 
oluşturarak, iyi bir yönetim performansı sergilenmesinin sağlanması. 

Dersin İçeriği: Epidemiyolojinin temel kavramları, nüfus ve bu bağlamda kullanılan istatistik 
terimlerin öğretilmesi, veri toplama sistemlerinin incelenmesi ve salgın kontrolü çalışmaları 
organizasyonları ve epidemiyolojik saha araştırmalarının öğretilerek ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık 
Yöneticisinin yetki ve sorumluluklarının öğrenilmesi. 
 
MSD3002 SYÖ3038 Sosyal Politika  (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere sosyal politika disiplinine ilişkin temel konuları öğretmek ve söz 
konusu konuların tartışılması yoluyla sosyo-politik bir bakış açısı kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Sosyal politika kavramının tartışılması, sosyal politikanın tarihsel gelişimi, sosyal 
politikanın tarafları, Türkiye’de sosyal politika ve güncel sosyal politika sorunları. 
 
MSD3002 SYÖ3040 Sağlık Ekonomisi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere sağlık alanında İktisat Biliminin arz, talep, üretim, verimlilik, maliyet 
gibi temel kavramları öğretilmesi 

Dersin İçeriği: Sağlık ve hastalık kavramların tanımlanması, sağlık pazarının özellikleri, sağlık 
sektöründe çıktı, sağlıkta üretim, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmetlerinin finansmanı. 
 
MSD3002 SYÖ3052 Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında hijyen ve sanitasyonunun çalışan ve hasta sağlığı açısından 
önemini kavrama. 

Dersin İçeriği:  Hijyen sanitasyon kavramı, kişisel hijyen, iş hijyeni, sağlık kurumlarında hijyen 
ve sanitasyon gerektiren alanlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramı, sağlık kurumlarında atık 
yönetimi. 
 
SYÖ3004 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II (2 0 2) 

Dersin Amacı: Dersin ilk bölümünde öğrenciye kazandırılan işletme finansının temel 
prensiplerini ve temellerinden sonra sağlık kurumları boyutunda finansal yönetim becerisini 
kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Sağlık sektöründe finansman modelleri, sağlık kurumlarında finansal tablo 
türleri, sağlık kurumlarında sermaye yapısı, sağlık kurumlarında stoklar, sağlık kurumlarında bütçeleme 
ve sermaye bütçelemesi, sağlık kurumlarında ödeme yöntemleri, sağlık kurumlarında finansal denetim. 
 
SYÖ3010 Sağlık Kurumlarında Hastane Bilgi Sistemleri (3 0 3) 

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında konu ile ilgili elektronik ortamda değişik kayıt tutma ilkeleri 
ve sistemlerini de geliştirmelerinde ilgililere katkı sağlamak, sağlık bilgi sistemlerinin sağlık kurumları 
yönetimi açısından önemini ortaya koymak. 

Dersin İçeriği: Hastane bilgi sistemleri, hastane bilgi sistemleri donanım alt yapısı, hastane bilgi 
sistemleri yazılım alt yapısı, hastane bilgi sistemleri bilgi güvenliği, klinik bilgi sistemleri, yönetimsel ve 
finansal bilgi sistemleri, standartlar, örnek programlar. 
 
SYÖ3014 Sağlık Hukuku  (2 0 2) 

Dersin Amacı: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal düzenini Sağlık açısından 
değerlendirmek ve ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenmek. 

Dersin İçeriği: Sağlık Sistemimizde halen yürürlükte olan ve sık kullanılan kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin incelenmesi, uygulama açısından güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve bu yönde alınacak 
tedbirlerin tartışılması. 
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SYÖ3028 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış II (3 0 3) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin örgüt içerisindeki insan davranışlarını nedenlerini anlamaları bu 
konuda bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeleri. 

Dersin İçeriği: Güç, otorite, amaçlara göre yönetim, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, 
liderlik, yönetim labirenti, örgütsel öğrenme, disiplin. 
 
SYÖ3030 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler (3 0 3) 

Dersin Amacı: İş hayatında en yüksek faydayı sağlayan ve optimizasyon yöntemlerine dayanan 
karar verme sürecinin matematiksel modeller yardımıyla analiz edilmesini ve öğrencilerin iş 
hayatlarındaki uygulamalarla doğrudan ilgili olan problemlerde optimal karar vermek için 
kullanabilecekleri bazı bilimsel teorileri ve uygulamaları kullanabilmelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği: Yöneylem araştırmasına giriş, model kurma ve doğrusal programlama, doğrusal 
programlama modellerinin çözümleri, grafiksel çözüm, simpleks yöntem. 
 
SYÖ3032 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Yöneticisi olacak adaya Toplam Kalite Yönetim anlayışını kavratmak ve 
uygulayıcı düzeyinde kullanılan kalite yönetim sistemlerini öğreterek karşılaştırma ve uygulama 
kabiliyetlerini artırmak. 

Dersin İçeriği: TKY felsefesi, ilkeleri, ISO9000 kalite sistemleri, JCI akreditasyon sistemleri, hasta 
güvenliği uygulamaları ve bu alanda sağlık bakanlığının kullandığı standart uygulamalar. 
 
SYÖ3034 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler (2 0 2) 

Dersin Amacı: Birer hizmet sektörü olan sağlık kurumlarında uygulanacak halkla ilişkiler 
hakkında teorik ve uygulama düzeyinde bilgi birikimini sağlamak.  

Dersin İçeriği: Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci, sağlık 
kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerde 
izlenen amaç ve ilkeler, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler örgütlenmesi, sağlık kurumlarında halkla 
ilişkiler programının geliştirilmesi halkla ilişkilerde hedef kitle, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler 
faaliyetleri halkla ilişkilerin uygulama alanları, halkla ilişkilerde kullanılan araç, gereç ve yöntemler, 
kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler uygulamalarında karşılaşılan 
başlıca sorunlar, halkla ilişkilerin etik boyutu. 
 
4. SINIF II. YARIYIL 
 
MSD4002 SYÖ4012 Çevre ve Sosyal Sorumluluk (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu ders öğrencinin çevre bilincinin geliştirilmesini, sosyal sorumluluk projeleri 
üretmesini ve aktif olarak bu projelerin içinde yer almasını sağlamayı ve böylece gelecekte sağlık 
yöneticisi adayı olacak kişilerin çevrelerine ve topluma duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlar 

Dersin İçeriği: Dersi alan öğrenci sayısına göre öğrenciler 3-5 kişilik gruplar halinde çalışarak 
çevre ve sosyal –toplumsal sorumluluk alanlarıyla ilgili güncel ve değişik projeler üretirler. Her grup biri 
vize diğeri final olmak üzere en az iki proje üretmekle sorumludur. 
 
MSD4002 SYÖ4016 Avrupa Birliği Sağlık Politikaları (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu derste; Avrupa Birliğinin genel tanıtımı,  AB sağlık politikalarının ve üye ve 
aday ülke sağlık sistemlerinin öğrenilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin sağlık ve sağlık politikalarının 
incelenmesi amaçlanır. 

Dersin içeriği: Uluslarüstü Bir Organizasyon olarak Avrupa Birliği’nin tanıtımı, AB'nin Sosyal 
Boyutu: Avrupa Sosyal Modeli, AB Sosyal Modeli , Türkiye-AB İlişkileri,  AB Sosyal Politikaları ve Sağlık,  
Sağlığın AB Düzeyinde Ele Alınmasının Nedenleri, Avrupa Birliği’nin Sağlık Politikasının Amaçları, 
Dayandırıldığı Temel İlkeler, AB’nin Sağlığa İlişkin Rolleri ve Sorumlulukları,  AB Sağlık Politikasının 
Gelişiminde Etkili Olan Faktörler, AB Sağlık Politikasının Tarihsel Gelişimi, AB İç Pazarı ve Sağlık, AB'nin 
Diğer Politikaları ve Sağlık: Tüm Politikalarda Sağlık, Avrupa Sağlık Sistemleri: Avrupa Birliği'ne Üye ve 
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Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi, AB’ye Uyum ve Katılım Sürecinde 
Türkiye 
 
MSD4002 SYÖ4018 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2 0 2) 

Dersin Amacı: Bu derste,  öğrencilerin bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik 
hukuku konusunda bilgilenmeleri ve iş yaşamına gerekli kuramsal bilgi ve Türk İş mevzuatının yanı sıra 
uygulama örnekleriyle hazırlanmaları amaçlanır. 

Dersin içeriği: Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi; İş hukukunun 
kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar; İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun 
özellikleri ve kapsamı; İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi; İş hukukunun temel 
kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri 
ve kapatılması; İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri;  İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna 
özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti; İş sözleşmesinden doğan borçlar; İş 
hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri; İş hukukunda dinlenme süreleri; 
İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona 
ermesinin sonuçları. Toplu iş hukukuna giriş, sendika, konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, 
sendika ve konfederasyon üyeliği ile üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve 
giderleri, faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi; Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri, 
uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, grev ve lokavt 
 
MSD4002 SYÖ4026 Sosyal Politika (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere sosyal politika disiplinine ilişkin temel konuları öğretmek ve söz 
konusu konuların tartışılması yoluyla sosyo-politik bir bakış açısı kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Sosyal politika kavramının tartışılması, sosyal politikanın tarihsel gelişimi, sosyal 
politikanın tarafları, Türkiye’de sosyal politika ve güncel sosyal politika sorunları. 
 
MSD4002 SYÖ4028 Sağlık Ekonomisi (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere sağlık alanında İktisat Biliminin arz, talep, üretim, verimlilik, maliyet 
gibi temel kavramları öğretilmesi 

Dersin İçeriği: Sağlık ve hastalık kavramların tanımlanması, sağlık pazarının özellikleri, sağlık 
sektöründe çıktı, sağlıkta üretim, sağlık işletmelerinde maliyet, sağlık hizmetlerinin finansmanı. 
 
SYÖ4002 Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması II (0 16 8) 

Dersin Amacı: Bu ders Sağlık Yönetiminde Alan Çalışması I in devamı niteliğinde olup 
Öğrencinin ilk 7 yarıyılda öğrendiği bilgi, tutum ve becerileri birleştirerek bunları uygulama alanına 
aktarması amaçlanır. Öğrencilerin iş hayatında deneyim kazanması, hastaneler başta olmak üzere 
sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik açıdan işleyişini (örneğin hastanedeki 
sorumlulukları, ilişkileri, hizmet akışını ve sürecini, hasta çalışan ilişkilerini, kullanılan teknolojileri vb.) 
gözlemlemesi ve tanınması hedeflenir 

Dersin İçeriği: Tümüyle uygulamayı kapsayan bu derste öğrencinin uygulama yaptığı birim(ler)i 
ve birimlerde yapılan işlemleri diğer öğrenci ve çalışanlarla, öğretim elemanları ile iletişim ve işbirliği 
halinde tanıması ve öğrenmesi beklenir 
 
SYÖ4008 Seminer (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin akademik ve mesleki olarak mezuniyete hazırlanması ve kariyer 
planlamasında güncel bilgi, beceri, tutum ve anlayışların tamamlanması. 

Dersin İçeriği: Bilimsel olarak literatür tarama, makale okuma ve kritik etme, protokol ve görgü 
kuralları, örgütsel imaj, dilekçe/e-mail, CV yazma kuralları, etkili sunum yapma teknikleri, öğrenciye 
model olabilecek üst düzey (Hastane müdürü, Başhekim, Sağlık müdürü, Özel hastane yöneticisi vb) 
yöneticilerin derse davet edilmesi, güncel konularda ve/veya öğrencilerin beklentileri doğrultusunda 
(örneğin özel sağlık sektöründe işe alım süreçleri ve mülakat, özel sektörün sağlık yöneticisi 
adaylarından beklentileri vb gibi) ders içeriklerinin düzenlenmesi. 
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SYÖ4022 Sağlık Yönetiminde Mevzuat Uygulamaları  (2 0 2) 

Dersin Amacı: Sağlık Yöneticisi adayı olan öğrencilere sağlık alanında sık olarak karşılaşılan 
sorunlar ve bunların çözümünde kullanılan mevzuatın uygulanışı usullerini öğretmek.  

 Dersin İçeriği: Sağlık alanında özellikle hastanelerde sık kullanılan mevzuatın uygulanış 
usullerini örnek olaylar üzerinden incelemek, öğretmektir. 
 
YDİL4002 Mesleki Yabancı Dil II (2 0 2) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizceyi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde 
kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri. 

Dersin İçeriği: Mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda 
bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini, akademik 
yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarının incelenmesi ve akademik çeviri teknikleri ve 
araştırmalarını da içerir. 
 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYO4022%20Saglik%20Yonetiminde%20Mevzuat%20Uygulamalari.doc
http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/SAGLIK%20BILIMLERI%20FAKULTESI/2012%20SYOY4001%20Mesleki%20Yabanci%20Dil%20I.doc

