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Öz 

Sağlık sektöründe rekabet ve maliyetlerin artması, teknolojinin ilerlemesi kaynakların daha etkin 
ve verimli kullanımını sağlayacak yönetici ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla Türkiye’de 
sağlık yönetimi alanında önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler 
içerisinde muhasebe ve finans ağırlıklı derslerin de yer aldığı görülmektedir. Sağlık yönetimi 
alanında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında muhasebe ve finans içerikli 
dersleri, bu derslerin seçmeli veya zorunlu ders olma özelliklerini ve hangi yarıyılda 
okutulduğunu saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda aynı içeriklere 
sahip olmasına rağmen farklı isimle yer alan dersler olduğu görülmüştür. Ayrıca Genel 
Muhasebe dersi hemen hemen tüm üniversitelerin önlisans ve lisans müfredatlarında bulunduğu 
ve zorunlu olarak okutulduğu,  Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim dersinin ise önlisans 
programlarının bazılarında seçmeli ders olarak yer almasına karşın lisans programlarında 
zorunlu ders olarak okutulduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans programlarındaysa genel 
itibariyle maliyet muhasebe ile finansal yönetim derslerinin seçmeli veya zorunlu ders olarak yer 
aldığı görülmüştür. 
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Abstract 

The increase in competition and costs in the health sector has revealed the need for managers to 
ensure the advancement of technology and more efficient and efficient use of resources. For this 
purpose, associate degree in health administration in Turkey, undergraduate and postgraduate 
education is given. It is seen that accounting and finance courses are also included in these 
trainings. In the field of health management, this study was carried out in order to determine the 
accounting and finance courses in associate, undergraduate, graduate and doctorate programs, 
the elective or compulsory courses of these courses and in which semester they are taught. As a 
result of the research, although it has the same contents, it is seen that there are courses with 
different names. Also, it was determined that the General Accounting course is included in the 
associate and undergraduate curriculum of almost all universities and is compulsoryly taught, 
while the Financial Management course in Healthcare Institutions is a compulsory course in 
undergraduate programs, although it is included as an elective course in some of the associate 
degree programs. In master's programs, it is seen that cost accounting and financial management 
courses are generally elective or compulsory. 
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