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Bölüm Tanıtımı
Sağlık hizmetleri oldukça fazla sayıda uzmanlık alanının 
işbirliği halinde çalıştığı bir hizmet üretim alanıdır. Sağlık 
teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, hasta ve hizmet 
kullanıcılarının beklentilerinin giderek yükselmesi, sağlık 
hizmetlerinde profesyonel yönetim ihtiyacını gün 
geçtikçe daha belirgin hale getirmektedir. Sağlık 
hizmetlerinin değişen teknoloji ve beklentilere uyum 
sağlayabilmesi, kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve 
sürdürülebilir bir hizmet alanı olabilmesi için, doğru bir 
şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği programı, sağlık işletmelerinin bu 
amaçlara ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
kaynağını yetiştirme amacı taşımaktadır. Programımız, 
temel sağlık bilgisi ve terminolojisi, işletme, muhasebe ve 
iktisat alanlarının birbiri ile buluştuğu ve aynı amaca 
hizmet ettiği bir kesişim noktasıdır. Programımız 
bünyesinde, sağlık hizmetleri ve işletmelerinin özellikleri, 
yönetim dinamikleri, iş süreç akışları, kaynakların etkin ve 
verimli kullanımı, etkili iletişim süreçleri gibi bir dizi boyut 
öğrencilere sunulmaktadır. 

Yönetim ve Organizasyon, Genel Ekonomi, Genel 
Muhasebe, Tıbbi Terminoloji, Sağlık Kurumları Yönetimi, 
Sağlık Hukuku, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde 
Kalite, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Tıbbi 
Dokümantasyon, programımız bünyesinde verilen 
derslerden yalnızca birkaçıdır. Programımızda, seçmeli 
derslerin varlığına önem veriyor, öğrencilerimizin seçim 
perspektifini geniş tutuyoruz. Bilgi teknolojilerinin 
imkânlarını yüksek düzeyde kullanıyor, öğrencilerin 
teknolojiye adaptasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz. 
Ayrıca, zorunlu staj programı ile öğrencilerimizin, öğrenim 
sürecinde, pratik uygulamalar ile buluşmasını da 
sağlıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, 
kariyerlerine; kamu ve özel hastaneler, tıp merkezleri, 
ağız-diş sağlığı merkezleri, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, 
sağlık sigortası şirketleri gibi birçok alanda yön 
verebilmektedirler.

Sağlık sistemlerinin temel amacı; toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin 
istenilen zamanda, istenilen kalitede ve olması gereken düzeyde sunulmasını 
sağlamaktır. Günümüzde sağlık hizmetleri, ekonomimizin önemli bir parçası 
haline gelmiştir. Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin verimli, kaliteli bir şekilde 
yürütülmesi ve sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi 
için sağlık kurumlarında görev alacak olan insan kaynağının yüksek niteliklere 
sahip olması gerekmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı, bu 
nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. 
Programımızın temel amacı,  kamuda ve özel sektörde, sağlık hizmetleri 
alanında çalışabilecek, sektörü tanıyan, sektördeki gelişmeleri, yenilikleri takip 
eden, iletişimi güçlü, koordinasyon yeteneğine sahip, sağlık kurumları yönetimi 
ve işletmecilik bilgisine haiz, sağlık sektörüne özgü becerileri kazanmış nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmektir. Bölümümüz; alanında uzman, güçlü, dinamik 
akademik kadrosu, teknolojide yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine 
uygun bir müfredatla, ön lisans düzeyinde nitelikli eğitim verme misyonunu 
üstlenmektedir.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği programının bir öğrencisi 
olarak, hayalini kurduğum üniversiteye 
kavuştuğumu söyleyebilirim. Yeni bir 
üniversite olmasının yanı sıra, alanında 
uzman akademisyenler ile öğrenci 
odaklı eğitim vermesinin, hocaların 
sizinle her an iletişim halinde olmasının 
en büyük avantajımız olduğuna 

inanıyorum. Mezuniyet sonrasında birçok sağlık kuruluşunda iş 
bulma imkânı elde etme şansımız var. Tarsus Üniversitesinin 
yeniliklere ve başarılı çalışmalara imza atacağından eminim. 
Tarsus Üniversitesinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum.

Başak BİLEN ( 1. sınıf öğrencisi)

Üniversite ortamıyla ilk tanışıklığım 
olmadığından dolayı okumuş olduğum 
üniversite ve diğer üniversitelerle 
kolaylıkla kıyaslama yapabilmekteyim. 
Rektörümüzün, bütün akademik ve 
idari personellerimizin ilgi, sevgi ve 
öğrencilere yaklaşımının muazzam 
seviyede olması bizleri okula 
yakınlaştırmada yeterli sebepler 

arasındadır. Okulumuzun tek amacı öğrencilerine diploma 
vermek değil, onları tüm alanlarda geliştirmektir. Bu amaç 
doğrultusunda gerekli seminerler, toplantılar, okul içinde ve 
okul dışında olmak üzere rektör hocamızın yoğun ilgisi 
dâhilinde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Özellikle bölüm hocalarımız 
başta olmak üzere tüm hocalarımız teknolojinin getirmiş 
olduğu yenilikler doğrultusunda bizlere her alanda yardımcı 
olmaktadırlar. Teknolojiyi hizmet alanına uyarlamak adına 
çalışan, bizleri de bu yolda girişimci-yönetici ruhuna teşvik 
eden bölüm hocalarımız sayesinde alanımızda rakiplerimize 
göre birer adım önde bulunmaktayız. Rektör hocamız basta 
olmak üzere, bölüm hocalarımızın büyük ilgisi sayesinde 
fikirlerimize saygı duyulduğunu hissediyor, hayata karşı daha 
da emin adımlarla karar almayı hedefliyoruz.

Burcu ŞAHİNOĞLU ( 1. sınıf öğrencisi)
Sağlık, hayatımızın olmazsa olmazı;  
sağlık meslekleri ise sağlığın olmazsa 
olmazı. Ben de hayallerimin peşinden 
koşup; tercihimi bu bölümden yana 
kullandım. Sağlık kurumları işletmeciliği,  
sağlık hizmetlerinin gelişimini 
şekillendirebilecek teorik bilgi ve 
mesleki uygulamaların doğru 
yönetilmesini esas alan bir alandır. Bu 

alanı seçerken, Tarsus Üniversitesinin iyi bir vizyonu olduğunu 
düşündüğüm için buradayım ve benim için en doğru karar 
olduğuna inanıyorum. Şunu da eklemem gerek: Tarsus 
Üniversitesi sadece eğitim gördüğüm bir yer değil; sevgi, 
samimiyet ve memnuniyetle mezun olabileceğimiz ve iş 
hayatına hazırlayan ders içerikleriyle öğrencilerini en iyi yerlere 
getirme çabasında olan bir üniversite olduğunu hissettiriyor. 
Bana bölümümü ve okulumu sevdiren, hocalarıma ve 
rektörümüze destekleri için minnettarım.

Efraim ALKAN ( 1. sınıf öğrencisi)


