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ACİL HİZMETLERİN
YÖNETİMİ

SLYN3006

6

3

3/0/0

3

3/0/0

Acil Hizmetlerin Yönetimi konusunu içerir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

SLYN3001

6

"
Kitabın birinci bölümünde araştırma yöntemlerine giriş yapılmakta olup, araştırmanın
felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularına değinilmektedir. İkinci
ve üçüncü bölümlerde; bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel
nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve
önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden
yöntemler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik konusu ele
alınmakta olup, beşinci ve altıncı bölümlerde örnekleme konusu ve yöntemleri
anlatılmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde ölçme konusu ve ölçek türleri açıklanmakta olup,
sekizinci bölümde bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı izah edilmektedir. Dokuzuncu bölümde
veri çeşitleri ve kaynaklarının neler olduğu ele alınmaktayken; onuncu ve on birinci
bölümlerde anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türleri gibi konular açıklanmaktadır.
Ders kitabının on ikinci bölümünde tez önerisi hazırlama kılavuzu, on üçüncü bölümünde
alıntılama ve kaynak gösterimi konuları ele alınırken, son bölüm olan on dördüncü bölümde
ise istatistik programı olan SPSS hakkında temel bilgiler verilmektedir.
"
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE
SAĞLIK SİSTEMLERİ

SLYN4051

6

3

3/0/0

6

3

3/0/0

Derse ait içerik bulunamamıştır.
GİRİŞİMCİLİK

SLYN4029

Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu
bağlamda Girişimcilik
dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken
kişisel özelliklerini
ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu
yetkinlikleri elde
etmelerini amaçlamaktadır.
İLK YARDIM

SLYN3002

İlk Yardım konusunu içerir.

6

3

3/0/0

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

SLYN4025

6

3

3/0/0

Derste, gerek teorik gerekse pratik anlamda örgütsel davranışın esasları ele alınacaktır. Bu
bağlamda
örgütsel davranış teorileri gibi teorik bilgiler yanında, örgütsel davranışı etkileyen kurum
kültürü, inanç,
tutum, algılama vb. pratik sosyo-psikolojik süreçlere değinilecektir.
SAĞLIK İLETİŞİMİ

SLYN3018

6

3

3/0/0

Bu dersin içeriği, sağlık iletişimi perspektifinin kuramsal alt yapısının oluşturulması,
sağlık iletişimi faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve stratejilerin değerlendirilmesi ile bu
alana ilişkin eleştiril düşünme yetisinin geliştirilmesinden oluşmaktadır.
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE
RİSK YÖNETİMİ

SLYN3019

6

3

3/0/0

3

3/0/0

Yatırım açısından risk yönetimi
Sağlık işletmelerinde risk yönetimi
Sağlık işletmelerinde piyasa riski
Sağlık işletmelerinde temel riskler
Sağlık işletmelerinde kriz planlaması
Finansal tablo analizleri ve rasyolar
Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının
SAĞLIK KURUMLARI
YÖNETİMİNDE GÜNCEL
GELİŞMELER

SLYN3005

6

Günümüzde bilgi, madde ve enerjinin önüne geçerek üretimin temel girdisi hâline gelmiştir.
Ekonomik ve ticari ilişkilerde sektörel ağırlık merkezini “bilgi” ve “hizmet”
oluşturmaktadır. Bilgi toplumunun ekonomisi olan “bilgi ekonomisi” kavramı, bilginin
firmalar, kuruluşlar, bireyler ve toplumlar tarafından daha ileri bir sosyal ve ekonomik
gelişme için üretildiği ve kullanıldığı ekonomileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bilgi
çağı örgütlerinde kullanılan bilişim teknolojisi, bilgi toplumunun “zihinsel emeğini”
kullanmasına olanak sağlamaktadır.
SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SLYN4048

6

3

3/0/0

Sağlık harcamalarının finansman kaynakları arasında önemli bir büyüklüğe sahip sigorta
ödemelerinin kaynağı olan sosyal sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası hakkında bilgi
vermek,Türkiye'de uygulanmakta olan Genel Sağlık Sigortası ve özel sağlık sigortalarını
tanıtmak.
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

SLYN4050

6

3

3/0/0

sağlık sosyolojisine giriş ve çalışma alanları, kültür-sağlık-hastalatıl ilişkisi, hasta ve
sağlık personeli ilişkisi
STRATEJİK YÖNETİM

SLYN4027

6

3

3/0/0

Stratejik Yönetim süreci ders boyunca tartışılacak ve işletmelerde rekabet avantajı,
ortalama üzeri getiri ve sürdürülebilir karlılık konularının üzerine odaklanılacaktır.

