
 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 25.10.2011 tarih ve 8682 sayılı yazısı.
b)Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 05.09.2018 tarihli
ve 86171061-101.05.03-E.15013 sayılı yazısı.

c) 11.09.2018 tarihli ve 75850160-102.01.01-E.68093 sayılı yazımız.
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 04.12.2018 tarihli
ve 86171061-101.06.02.02-E.20204 sayılı yazınız.

d)05.12.2018 tarihli ve 75850160-102.01.01-E.93683 sayılı yazımız.
e) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 03.01.2020 tarihli ve
23932784-050.01.04-E.58 sayılı yazısı.

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun; Sağlık Kurumları İşletmeciliği
önlisans Programı ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programının sağlıkla ilgili bir üst
öğrenim  olarak  değerlendirildiği,  06.12.2011  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu
kararında; Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans Programının Sağlık Memurluğu lisans
programı  için  mesleki  bir  üst  öğrenim  sayılmadığına  ilişkin  kararın  gerekçesi  ile  aynı
programın  önlisans  ve  lisans  programının  sağlıkla  ilgili  mesleki  bir  üst  öğrenim  sayıldığı,
yüksek  lisans  programının  sağlıkla  ilgili  mesleki  bir  üst  öğrenim  sayılmamasına  ilişkin
görüşün  çözüme  kavuşturulması  için  bu  aşamada  yeniden  yapılabilecek  bir  işlem  olup
olmadığı   konusundaki yazısı 22.01.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında

,incelenmiş  ve  2547  sayılı  Kanun'un  2880  sayılı  Kanun'la  değişik  43/b  maddesi  uyarınca
Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak,  
 
Sağlık  Memurluğu  programının  amacı:  hasta  bakım  ve  tedavi  uygulamaları  ile  ilgili  bir
program  olduğu,  programın  insanların  sağlık  sorunlarını  çözmede  yardımcı  olacak  insan
gücünü  yetiştirmeyi  amaçladığı  ve  programında  anatomi,  fizyoloji,  biyokimya,  istatistik,
mikrobiyoloji,  parazitoloji,  psikoloji,  kişilerarası  ilişkiler,  iç  hastalıkları  ve  bakımı,  cerrahi
hastalıklar  ve  bakımı,  bulaşıcı  hastalıklar  ve  bakımı  halk  sağlığı  ve  bakımı,  gibi  dersler
bulunması nedeniyle sağlık meslek grubu içerisinde yer aldığına,

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 
Sağlık  Kurumları  Yönetimi/Sağlık  Kurumları  İşletmeciliği  yüksek  lisans  programlarının
amacının  ise;  sağlık  kurumları  yönetimi  alanının  kuramsal  ve  uygulamaya  dair  bilgilerine
sahip  olunmasına  yönelik  olarak  alana  ilişkin  bilinen  bir  yöntemi  kullanarak  bağımsız  bir
araştırma tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan
sorunları  bilimsel  yöntem  ve  teknikleri  kullanarak  analitik  bir  bakış  açısı  ile  çözebilme
becerisine  sahip  karşılaştırmalı  sağlık  yönetimi  disiplinine  hakim  yönetici  ve  akademisyen
adaylarının  yetiştirilmesi  olduğu  ve  buna  uygun  olarak  da  İşletme,  Sağlık  Ekonomisi,
Muhasebe,  Sağlık  Kurumlarında  Maliyet  Analizi,  Sağlık  Hukuku,  Sağlık  Hizmetleri
Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı, Bilgi Yönetimi Sağlık Kurumlarında Kalite Ölçümü, Örgütsel
Davranış vb. dersler içerdiğinden,
 
Sağlık  Kurumları  Yönetimi/Sağlık  Kurumları  İşletmeciliği  yüksek  lisans  Programlarının
Sağlık Memurluğu lisans programının "program ve bölüm bazında devamı niteliğinde bir üst
öğrenimi olmadığından, ilgili yüksek lisans   programlar " Sağlık Memurluğu" lisans programı
için bir üst öğrenim sayılamayacağına karar verilmiştir.
 
Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliği)

SAĞLIK BAKANLIĞINA
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına
Tüm Üniversiteler - Kepe
Tüm Üniversiteler - Postana

 

2 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Çiçek AKMAN
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşl.

Telefon No:(312) 298 78 30

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.


