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SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ 

Sağlık sektörü günümüzde hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son 

yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, değişimler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık 

sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Gelinen bu durum, sağlık 

kurumlarının personel sayısının ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu 

kurumlardan birisi haline getirmiştir.  

Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon 

merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş/özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) 

sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık 

sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon oluşturabilme ve koordinasyonu sağlayabilme 

yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi 

dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Sağlık 

kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile 

yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne 

duyulan gereksinim artacaktır. Ayrıca bölgemizde bulunan sağlık kurumlarının ve çalışanların 

ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması ve özellikle son zamanlarda bu konuda eksiklikleri 

giderme çabası kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, 

rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kuruluşların sağlık 

sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri 

kuruluşlarında çalışacak daha çok bireyin olmasını gerekli kılmaktadır.  



Susuz Meslek Yüksek Okuluna bu programın açılmasıyla, hem işletmecilik bilgisine, 

hem de hastane yönetimi bilgisine sahip olan, Sağlık kurumlarında; çeşitli etkinliklerin, 

düzenlenme ve yürütülmesinde gerekli personel, araç ve gerecin sağlanması, sağlık ve 

muayene ücretlerini saptayacak, doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle iyi ilişki 

kurabilen, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı bireyler sağlık sektörüne kazandırılarak, 

ifade edilen ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. 

 

PROGRAMIN ÖĞRENCİ KAYNAĞININ SÜREKLİLİĞİ VE HANGİ BÖLGEDEN 

GELECEĞİ 

 

Bu programa öğrenci alımı için gerekli olan şartlar, lise ve dengi okul mezunu olmak, 

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına girmek ve 2 yıllık Meslek Yüksek 

Okulunun “Sağlık kurumları işletmeciliği” programını tercih ederek yeterli puanı almak 

gerekmektedir.  

Bu program Kafkas Üniversitesinin sadece Kağızman Meslek Yüksekokulunda 

bulunmaktadır. Kağızman ilçesinin hem İl merkezine hem de Susuz ilçesine uzaklığının fazla 

olması ve ilgili programın açık olmasına karşın öğrenci alımının henüz gerçekleşmemiş 

olması öğrenci tercihini artıracaktır. Ayrıca bu program civar illerdeki üniversitelerde de 

bulunmamaktadır. Bu programdan mezun olanların Ülke genelinde ve Üniversitemiz 

bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne dikey geçiş yapma 

imkanına sahip olması programa ayrı bir önem kazandırmaktadır. 

Bu programın amacı Kamu hastanelerinde, Üniversite ve Vakıf hastanelerinde, özel 

hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kuruluşların 

sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten 

endüstri kuruluşlarında çalışacak bireyleri yetiştirmektir. 

Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla 
(DGS)  İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İktisat, 
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası 
İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği   bölümlerine geçiş yapabilirler. 

 

 

 

 



KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I - YARIYIL 

 

SKİ101 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-I   (2+0) 4  

Hastanenin tanımı, hastanenin işlevleri, hastanelerin sınıflandırılması, hastanelerin 

diğer işletmelerden farklı yönleri, Yönetim, yönetim fonksiyonları, fonksiyonların açılımı 

işlenecektir. 

 

SKİ103 İSTATİSTİK  (2+0) 2 

İstatistik’in tanımı, önemi, amaçları ve sağlık hizmetlerinde kullanımı, veri kaynakları, 

toplama yöntemleri, verilerin sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle gösterilmesi, merkezi 

eğilim ölçüleri, önemlilik testleri, ilgileşim ve regresyon analizi, toplum nüfusu ve özellikleri, 

sağlık hizmetlerinde önemli hız ve oranlar, koruyucu sağlık hizmetlerinde istatistiksel 

çalışmalar anlatılacaktır. 

 

SKİ105 GENEL HUKUK BİLGİSİ   (2+0) 2 

Toplum düzeni, hukukun önemi, kavramlar, kaynakları, hakların kazanılması ve 

kaybedilmesi, yargı sistemleri, hukukun bölümleri, medeni hukuk, medeni haklar 

anlatılacaktır. 

 

SKİ107 İŞLETME (3+0) 4 

Yönetim, kamu ve işletme yönetimi, İşletme yönetiminin amaçları, İşletme tarihine 

genel bir bakış, Klasik işletme yönetimi düşüncesi, Neo-klasik işletme yönetimi düşüncesi, 

Modern işletme yönetimi düşüncesi, Seviyeleri açısından işletme yönetim düşüncesi, 

Fonksiyonları açısından yönetim düşüncesi, liderlik anlatılacaktır. 

 

SKİ109 GENEL MUHASEBE-I  (3+0) 4 

Muhasebenin tanımı, Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri, Muhasebe sistemleri, 

Muhasebede kayıtlarında kullanılan belgeler, Yasal defterler (Yevmiye, kebir, envanter ve 

işletme defteri), Hesap kavramı, Ticari işlemlerin hesaplarda izlenmesi, Bilanço kavramı ve 

düzenlenmesi. Dönen varlık hesaplarının incelenmesi; Kasa, çekler, bankalar, menkul 



kıymetler, alacaklar, alacak senetleri ve alacak senetleri reeskontu, Mal hesapları, aralıklı ve 

aralıksız sayım yöntemleri, stok değer düşüklüğü, verilen sipariş avansları ve peşin ödenen 

giderler. Duran varlık hesaplarının incelenmesi; Mali Duran varlıklar, Maddi duran varlıklar 

(Arsa, bina, makine-teçhisat, taşıt ve demirbaş) Maddi duran varlıkların amortisman ayırma 

yöntemleri, maddi olmayan duran varlıklar (Haklar, patentler ve şerefiye), Kuruluş giderleri 

ve Özel Maliyet giderleri anlatılacaktır.  

 

 SKİ111 BİLGİSAYAR KULLANIMI-I (2+1) 4 

Bilgisayarın genel yapısı ve kullanımı, Bilgisayarın dış donanımı, Bilgisayarın iç 

donanımı, Klavye, mouse tanıtımı ve uygulamaları, Bilgisayarın kullanımı ve uygulama, 

Windows işletim sistemi, Sistem dosyaları,  Bilgisayar virüsleri ve anti-virüs programları,  

Bilgisayarın nesnesi, Windows uygulamaları, Pencerelerin uygulanması, Dosyalar ile ilgili 

işlemler, Windows gezgini ile dosya işlemleri, Denetim masası, Wordpad programı tanıtımı 

ve uygulaması, Paint programı ve uygulaması, Office programı, Ms Worde, Genel tanıtımı, 

Ana menülerin tanıtımı, Araç çubuklarının tanıtımı, Yazı yazma ve biçimlendirme işlemleri 

anlatılacaktır. 

SKİ113 İNSAN HAKLARI (2+0) 3   

İnsan hakları kısa biyografisi, insan hakları düşüncesine toplu bakış, insan hakları 

kavramı, insan haklarının tarihsel gelişimi, demokrasi, hukuk devletinin üstünlüğü anlayışı, 

Türkiye’de insan hakları, Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükler, temel hak ve 

özgürlüklerin kullanılması ve sınırları insan haklarının uluslararası boyutları anlatılacaktır.  

YD101  YABANCI DİL -I  (2+0) 0 

A1/1 seviyesinde dilbilgisi çalışmaları, sözcük bilgisi etkinlikleri, günlük hayatta 

kullanılan ifadeler ve yapılar, kendini ve bulunduğu çevreyi ifade edebilmeye yönelik 

aktiviteler, günlük İngilizce okuma, dinleme, yazma alıştırmaları anlatılacaktır. 

TD101 TÜRK DİLİ-1  (2+0) 0 

Dil nedir? Dil kültür ilişkisi ve dilin sosyal hayattaki yeri, Türk dilinin dünya dilleri 

arasındaki yeri, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçe’nin yapım ve 

çekim ekleri ile uygulanması, Türkçede sözcük türleri, İmla kuralları ve uygulaması, 

Kompozisyonla ilgili temel bilgiler anlatılacaktır. 

 

 

 



AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I  (2+0) 0 

Türk inkılap tarihi, Atatürkçülük dersini okutmanın amacı ve inkılap kavramı, 

Atatürk’ün inkılap kavramının değerlendirilmesi, Atatürk’e göre Türk İnkılabının özellikleri, 

Atatürkçülük’ ün üç boyutlu olarak değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve 

Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devletinin parçalanmasına ait 

projeler, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki siyasi ve askeri faaliyetler,  I. Dünya 

savaşı ve Osmanlı Devleti,  Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşmasının 

uygulanması, Anadolu’nun işgali karşısında memleketin siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve 

ekonomik durumu,  Anadolu’nun işgali karşısında Atatürk’ün tepkileri, Milli Mücadelenin 

hazırlığı ve yürütülen faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşında Yönelimi anlatılacaktır.  

SKİ115 GİRİŞİMCİLİK  (2+0) 2 

Girişimcilik kavramı girişimciliğin tarihsel gelişimi, girişimcilik süreci, girişimciliğin 

önemi, girişimci ve fonksiyonları, girişimciliği geliştiren ve engelleyen faktörler anlatılacaktır. 

SKİ119 TIBBİ TERMİNOLOJİ  (2+0) 2 

İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalık ile ilgili temel bilgiler, Tıbbi 

terimleri meydana getiren temel öğeler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine 

ilişkin terimler, Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler, 

Üriner sisteme ilişkin terimler, Sinir sistemine ilişkin terimler, Üreme sistemine ilişkin 

terimler, İç salgı sistemine ilişkin terimler  anlatılacaktır. 

 

II - YARIYIL 

 

SKİ102 GENEL MUHASEBE-II  (2+0) 4 

Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarının incelenmesi; Mali borçlar, ticari borçlar, borç 

senetleri ve reeskontu, Borç ve gider karşılıkları, ticari olmayan borçlar. Uzun vadeli yabancı 

kaynak hesaplarının incelenmesi; Banka kredileri, tahvilli borçlar, dövizli borç senetleri, 

Konsinye mal sahipleri. Öz kaynak hesaplarının incelenmesi; ödenmiş ve ödenmemiş 

sermaye, yeniden değerleme artışı, ihraç primleri, yasal ve ihtiyati yedek akçeler, 

Dağıtılmamış karlar, Geçmiş yıl kar ve zararları. Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi; 

Maliyet hesaplarının yansıtılması, Monoğrafik dönem içi işlemleri ve geçici mizanın 

düzenlenmesi, Dönem sonu envanter işlemleri ve Kesin mizanının düzenlenmesi, Bilanço ve 

Gelir Tablolarının düzenlenmesi, kapanış kayıtlarının yapılması anlatılacaktır.  

 



SKİ104 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU- II (3+0) 3 

Hastanelerde örgüt geliştirme ve yenilenme, Hastanelerde iş birimlerinin belirlenmesi, 

Yönetim yapılanması, Hiyerarşi oluşumunun önemi, Personel seçimi, İş tanımlamalarının 

yapılması, Kontrol süreci, Kurum kültürünün oluşturulması, Yönetici ve çalışan uyumu 

anlatılacaktır. 

SKİ106 TIBBİ İSTATİSTİK  (2+0)   2  

İstatistik’in tanımı, önemi, amaçları ve sağlık hizmetlerinde kullanımı, veri kaynakları, 

toplama yöntemleri, verilerin sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle gösterilmesi, merkezi 

eğilim ölçüleri, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi, toplum nüfusu ve 

özellikleri, sağlık hizmetlerinde önemli hız ve oranlar, koruyucu sağlık hizmetlerinde 

istatistiksel çalışmalar anlatılacaktır. 

SKİ108 GENEL EKONOMİ  (2+0) 3 

Ekonomi teriminin önemi ve niteliği, tüketici teorisi, fiyat teorisine giriş, üretici 

teorisi, üretim faktörleri fiyat analizi anlatılacaktır. 

SKİ110 İŞLETME YÖNETİMİ (3+0) 3 

Yönetim kavramı, yönetimin özellikleri, yönetimin fonksiyonları, tedarik fonksiyonu, 

üretim fonksiyonu, finans fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, 

araştırma geliştirme fonksiyonu işlenecektir. 

SKİ112 BİLGİSAYAR KULLANIMI-II   (2+1) 4 

Ms Word tanıtımı ve uygulamalarına devam edilmesi, Nesne seçme işlemleri, Tablo 

hazırlama, Çizim araç çubuğu, Uygulama, Nesne seçme işlemleri, taşıma, kopyalama, 

işlemleri, Dosyalama işlemleri, Kaydetme, Powerpoint, Genel tanıtım, PP. İşlevlerinin 

tanıtılması uygulaması, slayt hazırlama uygulamaları yaptırılacaktır. 

SKİ114 HASTA HAKLARI  (2+0) 2 

Hasta haklarının tarihçesi, hasta hakları yönetmeliği bağlamında hasta hakları, 

hizmetten genel ola-rak faydalanma hakkı, bilimsel kanıtlara dayalı teşhis ve tedavi olma 

hakkı, güncel tıbbi bilgilerle teşhis ve tedavi olma hakkı vb… hasta sağlık çalışanı iletişimi, 

hasta haklarının hukuki boyutu anlatılacaktır. 

 

YD102  YABANCI DİL II  (2+0) 0 

Öğrencilerin hastane yönetimi ve organizasyonuna ilişkin uluslar arası yayınları takip 

edebilecek, İngilizce metinleri kolaylıkla okuma, anlamalarını ve yazmalarını sağlayacak 

kavramları öğretmek ve yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. 



TD102 TÜRK DİLİ-II  (2+0) 0 

Gezi, Anı, Günlük, Tenkit, Portre, Mülakat, Hitabet, Hikâye, Roman, Tiyatro, Şiir, 

Mektup, Dilekçe, Tutanak, Rapor, Genel değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

AİİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II  (2+0) 0 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takriri Sükun Dönemi, Türk Hukuk İnkılabı, 

Eğitim ve Kültür İnkılabı, İktisadi İnkılap, Çok partili hayata geçme denemesi, Bazı iç siyasi 

olaylar, Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap, Atatürk dönemi Türk dış politikası, 

Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu anlatılacaktır. 

 

SKİ116 İLETİŞİM (2+0) 2 

İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim 

Süreci ve İletişimin Unsurlarının açıklanması, Başarılı bir iletişimin Aşamaları, Etkileyici 

İletişim, İletişimde rol Oynayan Sosyal Faktörler, İletişimde Kültür, Davranış ve Tutumların 

Rolü, İletişim Biçimleri, Sözsüz İletişim Faktörleri, İletişim ve Beden Dili,Kurumsal İletişim, 

İletişim Ağlarının (örüntülerinin) Yapısı, İletişimde Kişiler arası Mesafe, Günümüzde İletişim 

Teknolojileri, İletişim Yöntemleri, Bir Organizasyon Olarak Hastanelerde İletişim, İletişim 

Engelleri, Kitle İletişim Araçları, İnsan İlişkileri (kişiler arası iletişim).  Etkili Bir İletişimin 

Unsurları (Bazı temel kurallar) anlatılacaktır. 

 

 SKİ118 DAVRANIŞ BİLİMLERİ  (2+0) 2 

Genel davranış bilimleri, Psikoloji bilimi, psikolojinin bölümleri, Sağlık hizmetlerinde 

psikoloji, çağdaş psikolojide uzmanlık alanları, Organizma ve çevre ilişkisi, Ruh sağlığı ve 

davranış bozuklukları, Davranışlarda insanlarla ilişki kuralları, Sosyoloji bilimi, 

Toplumsallaşma ve kültür, İnsan kaynakları anlatılacaktır. 

 

III - YARIYIL 

 

SKİ201 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  (3+0) 3 

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve amacı, 

İnsan kaynakları yönetimini oluşturan işlevler, İnsan kaynakları yönetiminin organizasyon 

yapısı içindeki yeri, İş analizleri ve iş dizaynı insan kaynakları planlaması (İKP), İnsan 

kaynakları temin ve seçimi, Eğitim ve geliştirme,  Eğitim, yetiştirme ve geliştirme, Eğitimin 



önemi, eğitimin amaçları, Performans değerlendirme,  Performans değerlendirme kavramı ve 

Performans yönetim sistemi, Performans değerlendirmenin amaçları ve kullanım alanları, 

Kariyer planlama, işletmelerde ücret yönetimi, Ücret kavramı, İş değerleme,  İş değerleme 

kavramı, iş yapısı, İnsan kaynakları yönetiminde koruma işlevi ( İş güvenliği ve işgören 

sağlığı ) Yönetim ve sendika (İşçi-İşveren) ilişkileri, İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve insan 

kaynaklarında yeni eğilimler; İnsan kaynakları bilgi sistemi kavramı, İnsan kaynakları bilgi 

sisteminin işletme düzeyinde kurulması anlatılacaktır.. 

 

SKİ203 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ  (2+0) 4 

Sağlık - Hastalık kavramları ve hizmetleri, Yönetim bilimi - gelişimi ve yönetim 

fonksiyonları, Sağlık hizmetlerinin yönetimi, Sağlık hizmetlerinin özel ve kamusal yönü, 

Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, Sağlık hizmetlerinde toplam kalite, Sağlık 

insangücü planlaması ve yönetimi, Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve 

sağlık hizmetleri, SSK ve sağlık hizmetleri, Sağlık mevzuatı anlatılacaktır.  

 

SKİ 205 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  (2+0) 3 

İş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş hukukunun kaynakları, çalışma 

örgütleri, İş hukukunun temel kaynakları, Bireysel iş hukuku, hizmet akdi, İşin düzenlenmesi, 

ücretli tatiller ve yıllık izin ücreti anlatılacaktır.. 

 

SKİ207 HASTANE OTOMASYONU-I   (2+2) 4 

Ms Word uygulamalarına devam edilmesi, İleri seviyede word işlemleri tanıtımı ve 

uygulamaları, Hızlı ve doğru klavye kullanım becerisi kazandırma, Ms Excel, Genel tanıtımı 

Çalışma sayfası tanıtımı ve işlem uygulamaları, Excel işlevleri ve formül oluşturma, Grafik 

çizimi, Veri tabanı işlemleri, Makro kullanımı anlatılacaktır. 

 

SKİ209 BİOMETRİ (2+1) 4 

Biyolojik verilerin toplanmasında ve analizinde istatistiksel yaklaşımlar,  

Populasyonlar ve örnekleme,  Değişkenliğin ölçümü,  Olasılık, Kontenjans tabloları Ki-kare 

Testi,  Normal dağılım ve z-testi, Ortalamanın güven aralığı,  Değişkenliğin bileşenlerine 

ayrılması T-Testi,  Bağımlı t-testi, Bağımsız t-testi,  Varyans analizi,  Çoklu karşılaştırma 

testleri, Korelasyon ve Regresyon analizi anlatılacaktır.. 

 

 



SKİ211 MALİYET MUHASEBESİ  (3+0) 3 

Maliyet Muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme 

maliyetleri, Doğrudan işçilik maliyetleri Genel üretim maliyetleri, Tekdüzen hesap planında 

kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi anlatılacaktır. 

 

SKİ213 MESLEKİ YABANCI DİL-I  (2+1) 3 

A letter of Enquiry; Enquiring about products, Services Messages: Leaving and taking 

down messages, Meeting new people:Introducing yourself, telephone enquiries: introducing 

to a telephone messages, Cultural differences: Talking about cultural differences, socialising, 

E-mail messages:Re-ordering and sending e-mail messages, mobile phones anlatılacaktır.. 

 

SKİ215 İLK YARDIM  (2+1) 3 

Giriş ve tanımlar ve hedefler, Yaralar, pansuman ve sargı teknikleri, kanamalar, 

travmalar, kırıklar, Solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili ilk yardım, Burkulma, çıkıklar, 

kramplar, yanıklar, güneş çarpması ve boğulmalarla ilgili ilk yardım, Elektrik çarpmaları, 

nükleer yaralanmaları, zehirlenmeler, yabancı cisim asp. ilgili ilk yardım. Toplum 

felaketlerinin nedenleri, sorunları ve hemşire sorumlulukları, Kazazedenin kurtarılması, 

taşınması ve genel kuralları anlatılacaktır. 

 

SKİ217 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PLANLAMA TEKNİKLERİ  (3+0) 3 

Planlama sürecine genel bir bakış, Sağlık hizmetleri sistemi, Sağlık statüsü ve 

problemleri, İnsan kaynakları, Hizmet istatistikleri, Finansal kaynaklar, Planlamanın politik 

yönü, Sağlık hizmetlerinde planlamanın temel kaynakları; İhtiyaç, Talep, Gerekli kaynaklar, 

Örgütlenme, yerleşim yeri, Gelir, Fiyat, Sağlık sigortasının talep üzerine etkileri, Sağlığı 

etkileyen faktörler anlatılacaktır.  

 

SKİ219 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3+0) 3 

Toplam kalitenin tarihçesi, tanımı, önemi, Toplam kalitenin oluşması için gerekli 

şartlar, Toplam kalite engelleri, Türkiye de toplam kalite uygulamaları, Sağlık hizmetlerinde 

toplam kalitenin önemi, Gerçekleştirilme koşulları, engelleri, Ortaya çıkabilecek engelleri 

aşma stratejileri, İSO standartları anlatılacaktır.  

 

 

 



IV - YARIYIL 

 

SKİ202 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ II (2+1) 4 

Sağlık hizmetlerinde toplam kalite, Sağlık insan gücü planlaması ve yönetimi, Yataklı 

ve yataksız sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve sağlık hizmetleri, SSK ve sağlık hizmetleri, 

Sağlık mevzuatı anlatılacaktır. 

 

 SKİ204 HASTANE OTOMASYONU-II  (2+2) 4 

Ms Excel uygulaması yaptırılması, Klavye uygulaması yaptırılması, İnternet nedir, 

İnternet bağlantısı ve kullanımı, İnternet adres yapısı ve adresler arası dolaşma, İnternet te 

arama motorları ve İnternet uygulaması, Hastane otomasyon programlarına genel bakış, 

Hastane paket programları tanıtımı, Hasta takip programı kullanım uygulaması yaptırılması 

anlatılacaktır. 

 

SKİ206 TIBBİ DOKÜMANTASYON (3+0) 3 

Doküman tanımı, Dokümantasyon tanımı, Tıbbi dokümantasyonun tanımlanması ve 

önemi, Sağlık kurumları açısından tıbbi dokümantasyon çalışmalarının önemi, Sağlık 

hizmetleri planlamasında makro ve mikro açıdan tıbbi dokümanların önemi, Sağlık 

hizmetlerinde tıbbi dokümantasyon muhatapları, İstatistikler açısından tıbbi dokümanlar 

anlatılacaktır.  

SKİ208 HASTANELERDE MALİ YÖNETİMİ (2+0) 3 

Mali amaçlar, Mali yönetimin diğer disiplinlerle ilişkisi, Mali organizasyon çeşitleri, 

Hastane işletmelerinde mali yönetim, tanımı, amacı, önemi, Hastane işletmelerinde 

karşılaşılan mali yönetim sorunları, Mali analiz teknikleri, Hastane işletmeleri açısından mali 

analizin önemi, Döner sermaye açısından mali yönetim, Ayniyat değerleme açısından mali 

yönetim anlatılacaktır. 

 

SKİ210 MEZUNİYET PROJESİ  (0+4) 4 

Teorik eğitim sürecinde alınan bilgilerin hastanelerde uygulanması anlatılacaktır. 

 

SKİ212 SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ  (2+0) 3 

Sağlık işletmelerinde kaynak kavramının tanımı, Kaynakların önemi, Kaynakların 

verimli, etkin ve etkili kullanımı, Kaynak seçimi, Hedef belirleme, İhtiyaçların belirlenmesi, 



Kaynakların dağılımı, Kaynak planlaması, Kaynak kullanıcıların belirlenmesi ve eğitimi, 

Kontrol ve değerlendirme süreci anlatılacaktır. 

 

SKİ214 SAĞLIK MEVZUATI  (2+0) 3 

Sağlık ve hastane hizmetlerinin uygulanması ile ilgili Türk Sağlık Mevzuatı 

kapsamında mevcut yasalar, yönetmelikler anlatılacaktır. 

 

SKİ216 MESLEKİ YABANCI DİL -II  (2+1) 4 

Öğrencilerin hastane yönetimi ve organizasyonuna ilişkin uluslararası yayınları takip 

edebilecek, İngilizce metinleri kolaylıkla okuma, anlamalarını ve yazmalarını sağlayacak 

kavramları öğretmek ve yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. 

 

SKİ218 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ    (2+0) 2 

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını 

değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma 

konuları işlenecektir. 

 

SKİ220 TIBBİ ETİK  (2+0) 2 

Temel Kavramlar, yönetmelikler ve deontoloji tüzüğü, Etik Kavramlar ve Etik ilkeler, 

Tıpta Etik Tartışmaya Yol Açabilecek Gelişmeler, Mesleklere özgü etik konular, İletişimde 

yaşanan etik sorunlar, Sağlık çalışanlarının hakları anlatılacaktır. 

 

 


