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Bölümün Kuruluşu 

Sağlık Yönetimi bölümü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 30.11.2015 tarihli 05 sayılı 

senato kararıyla kurulmuştur. Bölümümüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak ilk defa 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır. 

Bölümün Önemi ve Amacı 

Sağlıkta tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ülkemiz sağlık sisteminin büyük bir dönüşüm içine 

girmesi başta şehir hastaneleri olmak üzere, son yıllarda sağlık hizmeti veren kurum ve 

kuruluşların sayısının giderek artması ve daha karmaşık hale gelmesi, ulusal ve uluslararası 

rekabetin artması, hasta memnuniyetinin ve daha kaliteli hizmet sunumunun ön plana çıkması 

profesyonel yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Sağlık Yönetimi Bölümü, hem kamu 

kurumlarında, hem de özel sektörde çok farklı yönetim kademelerinde görev yapacak bilgi, 

beceri ve donanıma sahip olacak nitelikli ve donanımlı, profesyonel insan gücü yetiştirmek 

amacıyla kurulmuştur. 

Mezunlara Verilecek olan Unvan 

Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Sağlık yöneticisinin 

tanımı ve görev alanları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine, 22 Mayıs 

2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde 

Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarında Dair Yönetmelik”te ve Sağlık 

Bakanlığı Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslarında hizmet grupları arasında yer almaktadır.  



Sağlık Yöneticisi Kimdir? 

  

Sağlık Yöneticisi; “Sağlık kurumlarında çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, 

bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve 

hasta bakım hizmeti ücretlerinin saptanmasından, insan kaynakları muhasebe kalite ve satın 

alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getirmekten sorumludur” olarak 

tanımlanmıştır.  

Sağlık Yöneticisinin Görevleri 

 Kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerinin yürütülmesinde, misyon, vizyon, temel hedef ve 

değerlerinin belirlenmesinde, kalite, standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları ile performans 

değerlendirmesinde görev alır, 

 Kurumun finansal yönetim politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve yönetilmesinde görev 

alır-kurumun muhasebe, bütçe, mali analiz ve maliyet analizi faaliyetlerini yürütür, 

 Sağlık hizmetleri sunumunun planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

sürecinde görev alır, 

 Kurumda tıp bir hasta bakımı dışında verilen hizmetlerin organizasyonu, yürütülmesi ve 

denetimini sağlar, 

 Kurumda kriz ve afet planının hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında görev alır, 

 Hastalıkların tanı ve ameliyatların Uluslararası hastalık kod sistemine göre kaydedilmesi, tıbbi 

ve idari istatistiklerin tutulması, saklanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasında görev alır, 

 Kurumun genel ve tıbbi arşiv hizmetleri ve hastane bilgi sistemlerinin işletilmesinde görev alır,                                                                                                                               

Sağlık Yönetimi alanına ilişkin politikalar geliştirir, planlamalar yapar veya bu çalışmalarda 

görev alır. 

Sağlık Bakanlığı Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esasları’nda hizmet grupları arasında sağlık yöneticisinin bir 

üst kadrosu olan hastane müdür/müdür yardımcısı kadrosu tanımlanmıştır. Bu kadrolara atanabilme 

şartları arasında Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak şartını da yer verilmiştir. 



 

Mezunların Çalışma Alanları 

 

Bu bölüm mezunlarının görev yapabileceği alanlar şunlardır: 

 Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra 

teşkilatlarının tüm idari birimleri, 

 Özel hastaneler diğer özel sağlık kuruluşları, 

 Sosyal Güvelik Kurumları, 

 İlaç ve tıbbi cihaz firmaları,   

 Sigorta şirketleri,  

 Diğer özel sağlık kuruluşları, 

 Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta 

olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık alanları, 

 Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan özel ve gönüllü kuruluşlar, 

 Akademisyen olarak üniversitelerinin ilgili fakülte ve yüksekokulları. 

 

 


