
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi 

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi 
bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim 
süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en 
etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe 
güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır. 

Kazanılan Derece 

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Derecesi 

Kazanılan DereceninSeviyesi 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan DereceninGerekleri ve Kuralları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 
ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm 
derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları 

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda belirlenen taban puanı (MF-3) alarak başarılı olmak 
gerekir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde 
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu 
gerçekleşir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 
yurtdışından gelen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin programa kayıtlanabilmesi için İngilizce Dil Yeterliliklerini 
belgelemeleri gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler, “ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt 
Yönergesi “ çerçevesinde bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet 
notlarına göre kabul edilmektedir. 

 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek 
Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Ana dal, Yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu 
dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan 
öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. Öğrenciler, 
daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir 
ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, uygulama ve final sınavı 
vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. 
Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; 
ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan 
öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bütünleme sınavı, final sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen veya final 
sınavı sonunda başarısız (F) olan öğrenciler için düzenlenir. Not yükseltme ve başka bir nedenle bu sınava girilmez. 



 

 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlılisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları 

Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına 
sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlar, giderek büyüyen sağlık sektörü bünyesinde ve hatta ilişkili diğer alanlarda çalışma ve kariyer yapma imkânı elde 
edeceklerdir. Öncelikle, sağlık kurumlarında “sağlık yöneticisi” veya “sağlık kurumları işletmecisi” unvanı ile iş yaşamına giriş 
yapabilir; sağlık kurumlarındaki çeşitli birimlerin ve süreçlerin yürütülmesinde orta ve üst düzeyde sorumluluk üstlenebilirler. Bölüm 
müfredatı sağlık işletmeciliği yanında kamu sağlık yönetimini de kapsadığından, mezunlarımız ilgili uluslararası kuruluşlarda ve 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde de görev üstlenebilecek donanımı kazanmaktadırlar. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız ise 
ülkemizde bulunan çok sayıda üniversitenin eğitim kadrolarını güçlendirmeye aday olacaktır. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Mezunlar, mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilirler. 


