
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık 

Yönetimi Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 2013-2014 

Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin köklü 

geçmişinin ve güçlü alt yapısının sağladığı imkânlarla çağdaş, gelişmelere açık ve mesleğin 

gereklerini en iyi şekilde ortaya koyacak sağlık yöneticisi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim 

süresi boyunca, genel sağlık bilimleri yanında, sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için işletme 

yönetimi, maliyet kontrolü ve analizi, sağlık finansmanı, işletme hukuku gibi temel işletmecilik 

dersleri verilmektedir. 

Kazanılan Derece 

Sağlık kurumlarında sağlık yöneticisi veya sağlık kurumları işletmecisi ünvanı  kazanılır. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

 Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Sağlık Yönetimi Lisans derecesi diploması almak için Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ön lisans ve 

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen aşağıdaki esaslara uyulmalıdır. 

MADDE 38 

(1) Girdikleri programda eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma verilir. 

Diplomalarda yer alacak hususlar Senato kararı ile belirlenir.  

(2) Lisans eğitimi ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile 

Rektörün, ön lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda meslek yüksekokul müdürü ve 

Rektörün imzası bulunur.  

(3) Onur ve yüksek onur listesine alınan öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel 

bir belge verilir. 

  

Lisans diploması alabilmek için öğrencinin eğitimi boyunca toplamda en az 240 AKTS kredisini 

tamamlaması gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Sağlık Yönetimi bölümüne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eş 

değer bir eğitim almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında TM-1 puan türünde yeterli 

puanı almış olmak gerekmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Orta öğretim düzeyi tamamlanmış olmalıdır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen 

esaslar uygulanacaktır. 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı olarak gündüzleri eğitim yapılmaktadır. 

Mezuniyet Koşulları 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen 

esasları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış 

sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere ilgili yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın 

diplomaları verilir. 

 



Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olanlar, giderek büyüyen sağlık sektörü bünyesinde 

çalışma ve kariyer yapma imkânı elde edeceklerdir. İlk olarak, sağlık kurumlarında sağlık 

yöneticisi veya sağlık kurumları işletmecisi ünvanı ile iş yaşamına geçilir. Bu ünvanla, hastanelerdeki 

çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin 

sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasına kadar 

değişik alanlarda orta ve üst düzeyde sorumluluk üstlenir. Ayrıca bu bölüm mezunları, Sosyal 

Güvenlik Kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar,  basın ve 

yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme 

şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Sağlık Yönetimi lisans derecesine sahip olanlar tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına veya 

doktora programlarına başvurabilirler. 

 

 


