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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, , 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...

Sağlık sektörü hızlı bir şekilde büyürken 
işletmelerin nitelikli ve sektöre hâkim 
olan çalışanlara duyulan ihtiyaç da bu 
büyüme ile orantılı bir şekilde 
artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek 
ve istihdam sağlamak adına bu 
program sağlık kurumları işletmeciliği 
bölümüne ilgisi olan elemanlar 
yetiştirmektedir. Tarsus Üniversitesi 
bizlere teorik bilgiler sağlayarak bizleri 
iş ortamlarına hazırlamaktadır. Tarsus 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olarak hayal ettiğim üniversiteyi 
sonunda kazandım. Bu benim için hayalime attığım ilk adım 
oldu. Her ne kadar üniversiteler uzaktan da olsa hocalarım ve 
bu üniversiteden edindiğim arkadaşlarım bunu bana hissettirmediler. 
Özellikle hocalarımızın bu zorlu süreçte bu kadar ilgi göstermeleri 
bizleri okula daha çok yakınlaştırdı. Bizlere verdikleri seminerler, 
toplantılar bizim sadece bu bölüm alanında değil diğer alanlarda da 
gelişmemize yardımcı oldu. Bana istediğim bölümü sevgiyle okutan 
hocalarıma ve arkadaşlarıma çok minnettarım. Öğrencilerin; bireysel, 
sosyal, eğitimsel ve mesleki yönden üst düzeyde ve çok yönlü olarak 
gelişmelerine destek veren Tarsus Üniversitesinde öğrenci olarak iyi ki 
de bu üniversiteyi tercih etmişim. Sağlık hizmetleri alanında değer 
katan bir meslek profesyoneli olma yolunda doğru bir tercihle üniversite 
sayesinde doğru bir adım attığıma inanıyorum.

Gülsemin KURU ( 1. sınıf öğrencisi)

Üniversiteye adımımı attığım günden 
itibaren seçtiğim bölümün benim için 
doğru bir tercih olduğunun her geçen 
gün daha iyi farkına vardım. Kampüs 
hayatının yanı sıra, alanlarında uzman 
akademik kadroya sahip çok değerli 
hocalarımızın olması, biz öğrencilere çok 
değer verip ilgi göstermeleri, onlara 
istediğimiz her an ulaşabiliyor olmamız, 
ayrıca kendi çabalarımızla birlikte interaktif 
bir şekilde yeni bilgileri öğrenmenin ne 
kadar kalıcı ve eğlenceli olduğunu 

görmek doğru tercih yaptığımı düşündüren en büyük etken. Doğru 
bölüm seçimi, doğru üniversite ve iyi bir eğitim ile istenilen geleceği 
elde etmek hiç de zor değil. İyi ki Tarsus Üniversitesi
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Herkes geleceği için en doğru üniversiteyi 
seçmek ister. Bazıları bu tercihte başarılı 
olur, kimisi de baltayı taşa vurur. Hayat 
böyle bir şey. Her öğrenci gibi bende ilk 
olarak hayatta bir adım önde olabilmek 
için, sağlık kurumlarında bilgisi, becerisi 
ve örgüt anlayışı yüksek personele 
ihtiyaç olduğunu gördüm. Türk sağlık 
sisteminin hızla kendini yenileyerek 
büyümesini göz önünde bulundurduğumda 
sağlık kurumlarında işletme kafama en çok 
yatan ve önü acık bir kariyer kapısı 

olarak fark yarattı. Yatay geçiş programı ile geldiğim Tarsus 
Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümü içinde bulunan 
öğretim görevlileri ile danışman hocalarımız sayesinde bu açığı 
sınıf arkadaşlarım ile kapatacağımıza eminim. Okulumuz için 
değinilecek en güzel konu ise öğrencilere direkt gelip geçici bir 
göz ile bakılmaması ve her birimize ayrı misyonlar ve vizyonlar 
yükleyerek sağlık işletmelerine faydalı bireyler yetiştirmeleridir. 
İçinde bulunduğumuz COVID-19 döneminde uzaktan eğitim 
sürecinde tek bir aksama yaratmadan devamlı olarak canlı 
dersler ve konferanslar sayesinde bu durum daha da 
pekiştirilmiştir. Buradan başta bölüm başkanım olmak üzere 
danışman hocamız ve öğretim görevlisi tüm eğitmenlerimizi 
saygı ile selamlıyorum. Gelecek dönemde bu yazıyı okuyacak 
üniversiteye hazırlanan genç bireylere, okul seçiminde Tarsus 
Üniversitesine listelerinin en üst sırasında yer vermelerini 
öneririm. Ben en son olarak ön lisans sağlık kurumları işletmeciliği 
bölümünden mezun olan öğrencilerin ara vermeden DGS sınavı 
ile Sağlık Yönetimi bölümüne geçerek daha da yüksek bilgiye 
sahip olmalarını dilerim.
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