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SAĞLIK YÖNETİMİ

Programımız; öğrencilere hızla değişen bir ortamda 
çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir 
biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri 
kazandırmak amacı ile kurulmuştur. Bu amaç 
doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, 
öğrencilerin derslere aktif katılımı esas alınmıştır. 
Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış 
olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem 
çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Ders aşamasından sonra tez çalışması/bitirme 
projesi ile öğrenciler Yüksek Lisans eğitimlerini 
tamamlayacaklardır. 

Bu alanda kariyer yapmak isteyen Tıp, Diş Hekimliği 
ve Sağlık ile ilgili bölümlerden ya da İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ve muadili Fakültelerden en az 
lisans diplomasına sahip kişiler Tezli veya Tezsiz 
Programımıza başvuruda bulunabilir. Program dili 
Türkçedir.

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili 
kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim 
birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim 
birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık 
sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma 
yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, 
kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon 
merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, 
medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarının 
çeşitli kademelerinde yönetici olarak 
çalışabileceklerdir.

KLİNİK EMBRİYOLOJİ

Program dili "Türkçe" dir.
Bu programın amacı öğrencilere üreme ve gelişim 
biyolojisi, tıptaki uygulamaları ve histoloji ve 
embriyoloji alanındaki bilimsel araştırmalar hakkında 
temel bilgileri vermektir. Programı başarıyla 
tamamlayacak öğrenciler, Üreme Terapileri 
Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarları 
Merkezlerinde çalışmak için bilgi ve deneyime sahip 
olacaklar. Histoloji ve Embriyoloji Bölümlerinde 
kariyerlerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl 
öğrencilere teorik dersler ve pratik dersler ile 
sunulacaktır. Son iki yarıyıl tez yazım aşamasıdır.

Klinik Embriyoloji Yüksek Lisans programını 
başarıyla tamamlayan ve akademik yaşamlarına 
devam etmek isteyen öğrenciler doktora 
programlarına histoloji, embriyoloji ve üreme 
biyolojisi alanlarında devam edebilirler.

Programımız multidisipliner bir programdır ve 
öğretim görevlileri aşağıdaki bölümlerdendir:
• Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
• Üroloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü
• Halk Sağlığı Anabilim Dalı
• Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
• Anatomi Anabilim Dalı
• Biyoistatistik Anabilim Dalı
• Farmakoloji Anabilim Dalı
• Fizyoloji Anabilim Dalı
• Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 
mevzuat ve sektörel yaptırımlara paralel olarak, İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşma önem 
kazanmıştır.

Halen dinamikleri geliştiren ve değiştiren İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı, 
üniversitelerin mühendislik fakültelerinden 
mezun olan yeni nesil öğrenciler için 
sadece uzman olarak çalışacak mezunlar 
değil aynı zamanda çekici ve farklı 
vizyonlar sağlayacak programlardan 
biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek 
lisans çalışmaları iki şekilde yapılabilir: 
Tezsiz ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı. Her iki program da farklı 
disiplinlerden lisans öğrencileri için 
temel iş sağlığı ve güvenliği kursları 
sunmaktadır. Teorik derslerin amacı 
ülkemiz için yeni gelişen ve değişen 
yaklaşımlarla temel bilimsel dersler 
vermektir. İş sağlığı ve güvenliği; Program, 
Hukuk, Sağlık ve Mühendislik gibi disiplinlerin 
dersleriyle zenginleştirilmiş derslerle uzmanlık 
alanlarını derinleştirmeyi hedeflemektedir.

Alanında en yüksek lisans derecesine sahip olan 
enstitümüzde, yüksek lisans tez çalışmaları ile 
yüksek lisans, madencilik, inşaat, yükseklikte 
çalışma, malzeme, kapalı alanlar, lojistik, doğal gaz, 
kimya, biyolojik risk, atık, trafik, altyapı Ofis 
Çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği kesitleri ve 
bilimsel tez çalışmaları, hastaneler, okullar, enerji ve 
sürdürülebilirlik, ergonomi, acil durum (yangın vb.) 
Ve eğitim modelleri gibi birçok farklı alanda 
gerçekleştirilmekte ve yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin bilimsel temelini akademik 
çalışmalardaki çeşitlilikle zenginleştirmeyi 
amaçlayan lisansüstü programlarımız sektörle 
dinamik, dinamik bir ilişki ve çok disiplinli bir 
programdır.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ VE 
ORTODONTİ

Yüksek Lisans Programlarımız, Ortodonti 
Anabilim ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim 

Dalı'nda tedavi hizmetleri sunmayı, bilimsel 
araştırma yaparak bilgi üretmeyi / 
yayınlamayı, lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde nitelikli eğitim sağlamayı ve 
nitelikli dişhekimlerinin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
KAPSAMI  

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı 
teorik derslerle birlikte uygulamalı 
dersleri de kapsar. Program 2 yıl (4 
yarıyıl) sürer ve en fazla 3 yıl (6 yarıyıl) 
uzatılabilir.

Haftalık literatür ve seminer programı 
2'şer günlük 1 saat olarak belirlenmiştir. 

Vaka toplantıları tüm öğretim üyeleri ve 
yardımcılarının katılımıyla iki saat boyunca 

haftada 2 gün yapılacaktır.


