SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde
değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk
Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18.
yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması),
modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp
bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve
çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme
olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve
faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu
süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve
karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi
üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.
Bilgisayara Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve
çalışma prensipleri, işletim sistemi ve özellikleri, Internet ve yararlanma yolları, Kelime işlemci
programı ve kullanımı, hesap tablosu ve kullanımı, sunum programı.
Muhasebe I
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, Muhasebenin temel Kavramları, Muhasebe kayıt yöntemleri,
Hesap kavramı, Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları,
Muhasebe süreci, Tek düzen hesap planı, Nazım hesaplar, Yevmiye defteri Açılış kaydı, Yevmiye
defterine kayıt mantığı, Muhasebe fişleri, Büyük defter, Genel Geçici Mizan ve Kesin Mizanın
düzenlenmesi gibi konular Genel Muhasebe-I dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
İktisat I
Ders, mikro ekonomi ile ilgili olan üretim, tüketim, tüketici davranışları ve üretim faktörleri gibi
konuları içerir.
İşletme
İşletme ve işletme yönetiminin temel kavramları, amaçları, çevre ile ilişkileri, işletmelerin
sınıflandırması, işletmenin kuruluş aşamaları, liderlik ve yönetim konuları.
Halk Sağlığı
Halk sağlığı biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; birey, aile ve toplum gruplarının
sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanarak Halk sağlığı temel uygulama alanlarına (aile, okul,
işyeri, yaşlı bakımı ve evde bakım) özgü rol ve fonksiyonları tanıtmaktır.
Türk Dili I
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili
doğru ve etkili kullanmanın yolları.

Yabancı Dil I
Verb to be / Kişisel Bilgiler, İyelik Sıfatları & Articles (a/ an/ the), Düzenli / Düzensiz İsimler, Sayılar
ve Tarih Yazma, İşaret Zamirleri (this / that /these / those) & Sınıf Dili, Meslekler, İyelik ekleri & Aile
Bireyleri, Ülkeler & Milliyetler, Saatler, Geniş zaman, Sıklık ve Zaman Zarfları, Geniş Zaman &
Rutin İşler, Sıfatlar, Sıfatların Karşılaştırılması ve Kıyaslanması, Yer ve Zaman Edatları, Nesne
Zamirleri, İyelik Zamirleri, There is/ are - some/any, how much- how many, Şimdiki Zaman
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde
değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk
Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18.
yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması),
modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp
bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve
çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme
olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve
faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu
süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve
karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi
üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Terminoloji dersi kapsamında, tıbbi terimler ile ilişkili tanımlar, tıbbi terim analiz yöntemleri;
insan vücudu, sağlık ve sağlık hizmetleri sunumu ile ilgili terimler yazılış, okunuş ve anlamları
açısından ele alınır.
Muhasebe II
İşletmelerin bir faaliyet dönemi sonunda envanter ve değerleme işlemlerini yaparak, mali tabloların
düzenlenmesini gerçekleştirmek.
İktisat II
Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak
öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon işsizlik gibi güncel
sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde
bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders milli gelir hesaplamaları, kısa
dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makro
ekonomik kavramları içermektedir.
İşletme Matematiği
Basit faiz, miktar, oran ve süre, bugünkü değer ve basit iskonto, taksitlendirme, basit faizi içeren denk
faiz oranları, bileşik faiz hesaplama yöntemi, bileşik faiz miktarının formüle edilmesi, bileşik iskonto
ve bugünkü değerin bulunması. Faiz oranlarının bulunması, eşit taksitlerle kapital oluşturulması,
oluşturulan kapitalin bugünkü değeri, ödeme dönemlerinin hesaplanması, devre başı ve devre sonu
faiz oranlarının hesaplanması ve yıllık faiz oranlarının hesaplanması, amortismanların hesaplanması
konuları oluşturmaktadır.

Yönetim Bilimi
Yönetime ilişkin temel kavramlar: Yönetim düşüncesinin gelişimi, örgüt ve yönetimin tanımı, yönetici
türleri ve yönetim fonksiyonları.
Türk Dili II
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili
doğru ve etkili kullanmanın yolları.
Yabancı Dil II
Verb to be / Kişisel Bilgiler, İyelik Sıfatları & Articles (a/ an/ the), Düzenli / Düzensiz İsimler, Sayılar
ve Tarih Yazma, İşaret Zamirleri (this / that /these / those) & Sınıf Dili, Meslekler, İyelik ekleri & Aile
Bireyleri, Ülkeler & Milliyetler, Saatler, Geniş zaman, Sıklık ve Zaman Zarfları, Geniş Zaman &
Rutin İşler, Sıfatlar, Sıfatların Karşılaştırılması ve Kıyaslanması, Yer ve Zaman Edatları, Nesne
Zamirleri, İyelik Zamirleri, There is/ are - some/any, how much- how many, Şimdiki Zaman
Sağlık Kurumları Yönetimi I
Sağlık ve Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları, Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ve
Etkili Bir Sağlık Hizmetinin Temel Özellikleri, Hastane Organizasyonu, Hastane Üst Yönetimi, Tıp
Hizmetleri Organizasyonu, Hastane Yöneticisi, Sağlık Kurumlarının Yapısal Tasarımı.
İstatistik I
1.hafta Sosyal Politikanın Doğuşunda Ekonomik, Siyasal ve Düşünsel Nedenler 2.hafta Yirminci
Yüzyıldaki Gelişmeler: Sosyal Devlet ve Sosyal Yurttaşlık 3.hafta Yüzyılın Başında Sosyal Politika
4.hafta Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: Gelir Dağılımı 5.hafta Sosyal Sorunlar ve
Sosyal Politika Uygulamaları: Çalışma Hakkı ve İşsizlik 6.hafta ARA SINAVLAR 7.hafta ARA
SINAVLAR 8.hafta Türkiye’de Sosyal Politikanın İktisadi, Siyasi ve Yasal Yapıları 9.hafta
Türkiye’de Devletin Sosyal Niteliği: Özellikler ve Sınırlar 10.hafta Türkiye Emek Piyasasının Yapısı
11.hafta Türkiye'de Kadın ve Çocuk Emeği 12.hafta Türkiye'de Sosyal Güvenlik 13.hafta Bilimkurgu: Türkiye'de Çalışma Yaşamında Örgütlenme: 14.hafta Türkiye'de Güncel Sosyal Politika
Gündemi 15.hafta Final Sınavı
Sosyal Politika
Bu derste sağlık kurumları bakımından örgütlerde birey ve birey davranışları ile örgütsel davranışlar,
değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve
uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi,
örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.
Örgütsel Davranış
Bu derste sağlık kurumları bakımından örgütlerde birey ve birey davranışları ile örgütsel davranışlar,
değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve
uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi,
örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.
Hukukun Temel Kavramları
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve
kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun ve özel
hukukun alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk
kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk

kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların
kazanılması ve korunması.
Sağlık Sosyolojisi
Derste öncelikle tıbbın gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınacak, sonrasında beden algısı ve
bedenin inşasında tıbbın rolü değerlendirilecektir. Buna paralel olarak Sağlık Sosyolojisinin doğuşu ve
gelişimi sağlık ve hastalık kavramları ve kavramların tanımlanmasında yaşanan dönüşümler ele
alınacaktır. Alanın öncüleri ve teorik yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sağlık ve hastalığı etkileyen
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, sağlık organizasyonun sosyal yapısı ve aktörler
değerlendirilecektir.
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Kapsamı, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Giderlerin
Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Tekdüzen Hesap
Planı Açısından Gider Yerleri ve Kodlama sistemi, Satışların Maliyeti Tablosunun düzenlenmesi,
Üretim Giderlerinin anlatılması, Gider dağıtım yöntemleri: Doğrudan (Basit), Kademeli,
Matematiksel, Planlı (Standart) Dağıtım Yöntemi, Gider dağıtımlarıyla ilgili muhasebe kayıtları,
Maliyet yöntemlerinin sınıflandırılması ve açıklanması, Tam, Normal, Değişken ve Direkt Maliyet
yöntemlerinin sınıflandırılması ve açıklanması. Safha Maliyet Yönteminin Tanımı ve Uygulama
Alanı. Sipariş Maliyet Yönteminin Tanımı ve Uygulama Alanı, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma
analizleri.
Sağlık Kurumları Yönetimi II
Sağlık kurumlarında yönetim ve stratejik yönetim süreci, sağlık kurumlarında dış kaynaklardan
yararlanma, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve işlevleri, sağlık kurumlarında kalite
yönetimi, sağlık kurumlarında müşteri tatmini yönetimi, sağlık kurumlarında klinik bilgi sistemleri,
sağlık kurumlarında ekip yönetimi.
Kamu Maliyesi
Kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu gelirinin
tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri ve ayrımı, vergileme ilkeleri, kamu harcamaları, devlet
borçları, bütçe.
Hastalıklar Bilgisi
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Sindirim sistemi hastalıkları; Üriner
sistem hastalıkları; Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları; Gebelik ve doğum; Sık görülen çocuk
hastalıkları; İskelet sistemi hastalıkları; Bağ dokusu (kollogen doku) hastalıkları; Deri hastalıkları.
İdare Hukuku Bilgisi
İdare hukukuna ilişkin kavramlar ve temel ilkeler, idare hukukunun doğuşu, gelişimi ve özellikleri,
idare hukukunun kaynakları, Türkiye'nin idari teşkilatı ve idari işlem kavramı, kamu görevlileri,
idarenin denetlenmesi ve idari yargı
Hastane Örgüt ve Yönetimi I
Sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, hastane organizasyonları tarihçesi ve hastane
organizasyonun işlevleri.

İstatistik II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven Aralıkları, Hipotez Testleri Ki-Kare
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Korelasyon Analizi

Tıbbi Dökümantasyon
Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi
dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, tıbbi
kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi, hasta
dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta
dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyalarının hukuki ve idari önemi, hasta
dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları
arşivinin yönetim ve organizasyonu konularında bilgi sağlamayı içerir.
Sağlık Ekonomisi
Ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi,
tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve
sağlık sigortalarını incelemektedir.
Hastane Örgüt ve Yönetimi II
Türkiye hastanelerinin tabi olduğu mevzuat kurallarının incelenmesi, hastanelerde stratejik
yaklaşımlar ve kurumsal performans yönetimi.
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri I
Kararlar ve Modeller, model kurma ve doğrusal programlama, doğrusal programlamada duality ve
duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri.
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Finansal yönetim ile ilgili temel kavramlar, Mali tablolar aracılığı ile işletmelerin analiz edilmesi ve
yorumlanması, Çalışma sermayesi kalemleri dikkate alınarak etkin çalışma sermayesi yönetiminin
sağlanması.
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel
yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan
kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret
kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve iş gören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma
ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Pazarlamanın temel kavramlarını ve pazarlama bileşenlerine hâkim olmak, tüketici davranışlarını
açıklamak ve pazarlama araştırmaları yapmak, pazarlama politikalarını belirlemek genel olarak dersin
temel içeriğini oluşturmaktadır.
İşletme Hukuku
Ticari İşletme Hukukunun, Şirketler Hukukunun, Kıymetli Evrak Hukukunun, İş Hukukunun ve Vergi
Hukukunun genel ilkelerin, teorileri ve mevzuatı

Sağlık Planlaması
Sağlık planlamasının teorik temelleri ve ulusal sağlık planlamasındaki gelişmeler
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri II
Karar teorisi ve uygulama alanları
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II
Hastanelerde bütçe kavramı, finansal tablo analizleri, oran analizleri, karşılaştırmalı tablolar analizi,
genel/özel bütçe, döner sermaye, fon bütçeleri uygulamalar, işletme bütçeleri, finansal analiz ve
denetim, finansal tablo analizleri maliyet analizleri, finansal raporları konularını içerir.
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde kalitenin kavramı ve önemini, kalite hizmeti sürecinde yöneticinin rolü,
müşteri/hasta memnuniyetinin önemi, müşteri memnuniyet modelleri, sağlık hizmetlerinde kalitenin
ölçülmesi, kalite iyileştirmede ekip çalışması, kalite iyileştirmede kullanılan araçlar, sağlık
hizmetlerinde akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödülleri, hasta güvenliği.
Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları
AB sağlık politikaları, üye ve aday ülke sağlık sistemleri konusunda bilgi; dünyadaki sağlık
politikaları örnekleri
Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku, Konusu, Önemi ve Tarihi Gelişimi; Sağlık Hukukunun Kaynakları; Sağlık Hukukunda
Temel Kavramlar; Tıbbi Tedavi ve Tıbbi Müdahale Çeşitleri; Hasta-Hekim İlişkileri; Hasta Hakları;
Hekim Hakları; Hasta ve Hekimin Yükümlülükleri; Sağlık Hukukunda İdari, Cezai ve Hukuki
Sorumluluk; Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar; Sağlık Hukukunda Tazminat Davaları.
Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Yönetimi Uygulamaları I
Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları
anlatılacaktır
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimin tanımı ve ana kavramları, Stratejik analiz, Rekabet avantajı için stratejik yönetim
Sağlık Kurumlarında Liderlik
Liderlik kavramı, liderlik teorileri, vizyon kavramı ve yönetimi, öğrenen örgütler ve liderlik, değişme
ve liderlik, iletişim ve liderlik, karar verme ve liderlik, liderlik çeşitleri, liderlik uygulamaları: Başarılı
İş dünyası liderlerinin ortak iş metotları.

Sağlık Yönetimi Uygulamaları II
Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları
anlatılacaktır
Beden Eğitimi-I
Beden Eğitimi ve Sporun anlamı, tanımı, amaçları Beden Eğitimi ve Sporun önemi Genel eğitimin
anlamı, tanımı, amaçları Genel eğitim ve Beden Eğitimi ve Spor arasındaki etkileşim. Spor Bilimleri
ve Beden Eğitimi ve Spor arasındaki etkileşim.
Müzik-I
Bu ders, notlar, aralıklarla, ölçekler, modları, akortları, anahtarlar ve imzaları içeren bir müzikal
öğelerin çalışmada, terminolojisi, ritim ve müzik notasyonudur.
İşaret Dili Eğitimi
Öğrencilerin; İşitme engelli bireyin sağlık problemlerini anlamaya yönelik, Parmak alfabesini
tanımaları, Türk İşaret Dili (TİD) alfabesini doğru kullanmaları, Vücudun temel bölümleri ile ilgili
ifadelerin işaretlerini TİD alfabesi ile göstermeleri. TİD alfabesi ile kişisel ve aile bilgilerini doğru
göstermeleri, Zaman, sayı, renk, mevsimler kavramlarını TİD ile göstermeleri, Yiyecek-içecekgiyecek kavramlarını TİD ile göstermeleri, Mesleklerle ilgili ifadeleri TİD ile göstermeleri,
Duygularını TİD ile ifade etmeleri, TİD ile konuşmalarında olayları oluş sırasına göre anlatmaları
beklenmektedir.
İlk Yardım
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği,
çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç
kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş 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 taşıma teknikleri, kısa
mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma
Beden Eğitimi II
Beden Eğitimi ve Sporun anlamı, tanımı, amaçları Beden Eğitimi ve Sporun önemi Genel eğitimin
anlamı, tanımı, amaçları Genel eğitim ve Beden Eğitimi ve Spor arasındaki etkileşim. Spor Bilimleri
ve Beden Eğitimi ve Spor arasındaki etkileşim.
Müzik II
Müzik Türleri (dönemler, besteciler, özellikler) ve Temel Müzik Bilgileri (nota yazmanın doğası ve
amacı, nota bilgisi) , ritim ve nüans bilgisi.
Araştırma Teknikleri
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilim tarihine ilişkin
temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler,
problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel
ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Yazışma Teknikleri
Belge türleri, Resmi yazışmalar, Yazılı iletişim kuralları.
Mesleki İngilizce-I
Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve
internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca,
akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarının incelenmesi ve akademik çeviri teknikleri
ve alıştırmalarını da içerir.
Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler
birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve
değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları
Şiddet ve Yönetimi
Bu ders kişilerarası şiddetin tanımlanması, türleri, sonuçları ve önlenmesi konularını içermektedir.
Meslek Hastalıkları
Meslek hastalıklarına yol açan risk faktörleri. Hastalık risklerine karşı alınacak tedbirler ve
uygulamalar.
Bilgisayar Paket Programı Kullanımı
Bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve
çalışma prensipleri, işletim sistemi ve özellikleri, Internet ve yararlanma yolları, Kelime işlemci
programı ve kullanımı, hesap tablosu ve kullanımı, sunum programı.
Stres Yönetimi
Bu ders, bireyin stres ve stresle baş etme ile ilgili kuramsal bilgi edinmesini, bu bilgiyle kendi stresle
baş etme tepkilerini tanımasını, değerlendirmesini, yorumlamasını, etkili olmayan baş etme
davranışlarını etkili olanlarla değiştirmesini ve kazandığı stresle baş etme becerilerini kişisel ve
mesleki yaşamına yansıtabilmesini konu alır.
Mesleki İngilizce II
Yön Tarifi verme, Geçmiş Zaman (was/were), Geçmiş Zaman (Düzenli & Düzensiz Filler), There
was/were- some/any, The Present Perfect Tense, Geçmiş Zaman & The Present Perfect Tense,
Gelecek Zaman, be going to /Planlar/ Tahminler, The Future Perfect Tense, Kipler (Can/
Could/May/Might) & İzin ve Rica Yapıları, Koşul Cümleleri, Miktar Belirleyiciler, Bağlaçlar, EtkenEdilgen Yapılar
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
Bu derste öğrenciye sağlık ve hastalık tanım ve kavramları, birey, aile ve toplum sağlığının korunması
ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve davranışlar ile sağlık politikaları ile ilgili temel bilgiler
kazandırılır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Çalışanların risk grupları. İş sağlığı, iş sağlığı güvenliğinin önemi, iş sağlığı temelleri, meslek
hastalıkları, işle ilgili hastalıkların nedenleri ve önlenmesi, iş yerindeki kazaların kimyasal, fiziksel ve
biyolojik riskleri ve bunlarla ilgili mesleki hastalıklar, iş sağlığı kriterleri ve uygulama alanları, Sağlık
güvenliği hakkı, güvenlik kültürü kavramı
İş Hukuku Bilgisi
Bireysel İş Hukuku, Toplu iş hukuku ve katılımcı olarak sendikalar Sosyal Güvenlik Hukuku
Sağlık Turizmi
Bu dersin içeriği; sağlık turizmi kavramını, sağlık turizminin özelliklerini, gelişimini ve sağlık turizmi
sektörünü, sağlık sektöründeki düzenlemeleri, sağlık turizmi türlerinin incelenmesini içermektedir.
Sağlıklı Çevre ve Sosyal Sorumluluk
Sağlıklı çevre tanımı, risk faktörleri ve uluslararası çevre sağlığı, örgütlerin ve bireylerin çevre sağlığı
ile ilgili konulara verdiği tepki; katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini
pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları, Avrupa
düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri ve güncel tartışmalar.
Gönüllülük Çalışmaları

Yönetim Psikolojisi
Örgütlerde iletişim ve bilgi akışı, örgütsel etkinlik ve verimliliğin psikolojik temelleri, örgütsel
değişim, kişilerin örgüte bağlanmaları, örgütsel roller, güç ve otorite, örgütlerde çatışma, nedenleri ve
çözüm yolları ele alınmaktadır.
Beslenme İlkeleri
Tüketiciler için sağlıklı ve dengeli beslenme koşulları, büyüme ve gelişme ile beslenme ve sağlık
ilişkileri, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık kavramları, hayvansal kökenli gıdaların beslenmedeki
önemi, bileşimi, beslenme ilkeleri ve toplu beslenme teknikleri, beslenme ve sağlık-toplum ilişkisi,
dengeli beslenme ilkeleri, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, et (kırmızı et, beyaz et), süt, su
ürünleri, yumurta ve balın bileşimi, beslenmede hayvansal kökenli gıdaların önemi, besinlerin
hazırlanması, saklanması, işlenmesi, yemek planlama, özel durumlarda beslenme.
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Performans yönetimi kavramları, içeriği, süreçleri, sorunları, Sağlık Bakanlığı performans sistemi
modelleri
Afet ve Kriz Yönetimi
Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum
Planı ve Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve harici kaynaklar, Acil
Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda
İletişimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-Hazırlık-Müdahaleİyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masa başı tatbikatlar şeklinde dersimiz içeriklere sahiptir.

Sağlık Yönetiminde Etik
Tıp etiği açısından hasta hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olan “aydınlatılmış onam” kavramı
ve tarihi gelişimi, hukuki dayanakları, şartları, istisnaları, özel görünüm şekilleri, mevzuatta ve
uygulamada yer alan şekli başta olmak üzere, tüm yönleri ile incelenecektir. Genel sorumluluk esasları
çerçevesinde hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri ele alınacaktır.
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki özellikler; küresel
girişimcilik; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik; buluş, marka ve
tasarımların korunması; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi;
pazarlama, finans ve üretim planları; pazar araştırması; girişimcilik öyküleri ve girişimcilikte örnek
olay incelemeleri.
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık Sigortacılığı dersinin içeriği; genel anlamda bir devlet sistemi içerisinde özelde ise bir sosyal
güvenlik ve sağlık sistemi içerisinde sağlık sigortacılığının yeri, sağlık kurumlarına ve sağlık
çalışanlarına ödeme yöntemleri ve Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığının ve ödeme
sistemlerinin (başta GSS olmak üzere) analizi ve değerlendirmesini içermektedir.
Küreselleşme
Küreselleşme ve yeni siyasal formların ortaya çıkışı, küreselleşmenin negatif ve pozitif yönleri, yeni
siyasal hareketler, kimlik politikaları, enerji bağımlılığı, yeni suç ağları, çok kültürlülük tartışmaları ve
tüm bunların Türkiye'ye siyasi politik ekonomik etkileri
Sağlık Lojistiği
Gayri safi milli hâsıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli gelir ve istihdamı
belirleyen faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli gelir dengesi, para arzı,
para talebi ve faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para
ve maliye politikaları.
Sağlık Yönetiminde İletişim
Standart ve Standardizasyon, Standartların önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Kalite, Çevre
Standartları
Sağlık Eğitimi
Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları tanımlama.

