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Trabzon'da 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

13 Ekim 2017 Cuma, 13:03 

 

TRABZON (AA) - Trabzon'da 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi 

Kongresi başladı. 

Karadeniz Teknik (KTÜ) ve Gümüşhane Üniversitelerinin düzenlediği ve 3 gün 

devam edecek kongreye çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katılıyor.  

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre 

Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan, 2005 yılından beri düzenli olarak Sağlık ve Hastane 

İdaresi Kongresi'ni düzenlediklerini belirtti. 

Bostan, bu kongrenin daha önceki kongrelerden daha farklı olduğunu ifade ederek, 

şunları kaydetti: 

"Bu kongre ilk kez uluslararası bir boyut kazandı ve dolayısıyla '1.Uluslararası 11. 

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi' olarak formüle edildi. Kongremizde yurt 

dışından ve yurt içinden katılımcılar ve konuşmacılar bulunmakta. Kongremizin ana 

teması e-sağlık ve dijital hastaneler ile bunların Türkiye ile dünyadaki mevcut 

durumu ve geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar." 



Kongrenin içeriği hakkında da bilgi veren Bostan, 2 gün sürecek toplantıda 250 

civarında bilimsel çalışmanın sektör çalışanları, bilim insanları ve bu konudaki 

yayıncılarla paylaşılacağını söyledi. 

Türkiye'de sağlık yönetimi alanında şimdiye kadar yapılan en büyük kongrelerden 

birini Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ adına gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu 

dile getiren Bostan, "Kongre sonucunda giderek yaygınlaşan e-sağlık, kağıtsız 

hastane, yalın hastane, dijital hastane gibi kavramları paylaşacağımıza inanıyorum." 

dedi. 
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TRABZON (AA) - Trabzon'da 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı. 

Karadeniz Teknik (KTÜ) ve Gümüşhane Üniversitelerinin düzenlediği ve 3 gün devam 

edecek kongreye çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katılıyor. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. 

Dr. Sedat Bostan, 2005 yılından beri düzenli olarak Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi'ni 

düzenlediklerini belirtti. 

Bostan, bu kongrenin daha önceki kongrelerden daha farklı olduğunu ifade ederek, şunları 

kaydetti: 

"Bu kongre ilk kez uluslararası bir boyut kazandı ve dolayısıyla '1.Uluslararası 11. Sağlık ve 

Hastane İdaresi Kongresi' olarak formüle edildi. Kongremizde yurt dışından ve yurt içinden 

katılımcılar ve konuşmacılar bulunmakta. Kongremizin ana teması e-sağlık ve dijital 

hastaneler ile bunların Türkiye ile dünyadaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılacak 

çalışmalar." 

Kongrenin içeriği hakkında da bilgi veren Bostan, 2 gün sürecek toplantıda 250 civarında 

bilimsel çalışmanın sektör çalışanları, bilim insanları ve bu konudaki yayıncılarla 

paylaşılacağını söyledi. 

Türkiye'de sağlık yönetimi alanında şimdiye kadar yapılan en büyük kongrelerden birini 

Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ adına gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren 



Bostan, "Kongre sonucunda giderek yaygınlaşan e-sağlık, kağıtsız hastane, yalın hastane, 

dijital hastane gibi kavramları paylaşacağımıza inanıyorum." dedi. 
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Karadeniz Teknik (KTÜ) ve Gümüşhane Üniversitelerinin düzenlediği ve 3 gün devam edecek 

kongreye çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katılıyor. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. 

Sedat Bostan, 2005 yılından beri düzenli olarak Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi'ni 

düzenlediklerini belirtti. 

Bostan, bu kongrenin daha önceki kongrelerden daha farklı olduğunu ifade ederek, şunları 

kaydetti: 

"Bu kongre ilk kez uluslararası bir boyut kazandı ve dolayısıyla '1.Uluslararası 11. Sağlık ve 

Hastane İdaresi Kongresi' olarak formüle edildi. Kongremizde yurt dışından ve yurt içinden 

katılımcılar ve konuşmacılar bulunmakta. Kongremizin ana teması e-sağlık ve dijital hastaneler ile 

bunların Türkiye ile dünyadaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar." 

Kongrenin içeriği hakkında da bilgi veren Bostan, 2 gün sürecek toplantıda 250 civarında bilimsel 

çalışmanın sektör çalışanları, bilim insanları ve bu konudaki yayıncılarla paylaşılacağını söyledi. 

Türkiye'de sağlık yönetimi alanında şimdiye kadar yapılan en büyük kongrelerden birini 

Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ adına gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren 

http://www.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/trabzon/
http://www.milliyet.com.tr/


Bostan, "Kongre sonucunda giderek yaygınlaşan e-sağlık, kağıtsız hastane, yalın hastane, dijital 

hastane gibi kavramları paylaşacağımıza inanıyorum." dedi. 
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"1. Uluslararası 11. Sağlık Ve Hastane 
İdaresi Kongresi" Düzenlenecek 

 

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" organize 

edilecek. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek kongre, 

"Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri" başlığı altında gerçekleştirilecek. 

Başkanlığını, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan'ın 

yapacağı kongrede, "yalın sağlık hizmetleri", "sağlık kurumlarında güncel yönetim", "e-sağlık, 

teletıp, mobil sağlık" ile "dijital ve yeşil hastaneler" konuları ilgililer tarafından tartışılacak. 

Kongre, 13-15 Ekim tarihlerinde Trabzon Hilton Garden Otel'de yapılacak. 

Etiketler: sağlık, Hastane, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon 

Haberleri 
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1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

KONGRE KONULARI 

Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri 

Yalın Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Kurumlarında Güncel Yönetim 

e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık 

Dijital ve Yeşil Hastaneler 

Sağlık Turizmi 

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 

Klinik Yönetimi 

Sağlık Ekonomisi 

Sağlık Finansmanı 

Sağlık Hukuku 

Sağlık Kurumlarında Kalite 

Risk ve Kriz Yönetimi 

Stratejik Yönetim 

Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi 

Sağlık Sektöründe Girişimcilik 

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler 

Halk Sağlığı Uygulamaları 

Bina Yönetimi 

Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Güvenliği 

Hasta ve Çalışan Hakları 

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 

Diğer Sağlık Yönetimi Konuları 

1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 

Kongre Tarihi ve Yeri:13-15 Ekim 2017, Hilton Garden INN, Trabzon, Türkiye 

Kongre Kursları 

Bilimsel Çalışmalarda Eleştirel Perspektif, Kavramsallaştırma ve Özgünlük 

Amaç: Bu kurs, genç akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının bilimsel 

çalışmalarında ana akım perspektiflerin dışına çıkma, özgün çalışmalar 

yapabilmelerine dair yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Katılımcılar: Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) yapan öğrenciler ve 

akademisyenler katılabilecektir. 

Süre: 4 saat 

Eğitimci: Prof. Dr. Ramazan Erdem 



Kapsam: 

1. Lisansüstü eğitim nedir, ne değildir? Beklentiler, idealler ve gerçekler 

2. Bilim, insan ve ahlâk 

3. Türkiye’de bilim üretiminin görünümü 

4. Bilimin ana caddeleri ve arka mahalleleri 

5. Literatür nasıl taranır? 

6. Bulgudan bilgi üretme ve kavramsallaştırma 

Katkılar: Bu kursu alanlar; 

1. Bir bilimsel araştırma sürecini bütünüyle görecek, 

2. Türkiye’de bilim üretimine eleştirel bir perspektifle bakabilecek, 

3. Kendi çalışmalarında orijinalliği ve özgünlüğü yakalayabilecek, 

4. Bilimsel çalışmalarda etik problemlere duyarlı hâle gelecek, 

5. Bilimsel bulgulardan hareketle kavramsallaştırma becerisini artıracaktır. 



 

"I. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi"ne SDÜ 

Damgası 

Ulusal ve uluslararası alanda sağlık yönetimi alanında bilimsel çalışma yapan 
araştırmacıları bir araya getiren “1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi 
Kongresi” Gümüşhane ile Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Trabzon’da 
gerçekleştirildi. 

 

13- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen, dünyada ve Türkiye’de sağlık 
yönetimi alanında ortaya çıkan gelişmeleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, 
araştırmacıların birbirinden değerli çalışmalarını paylaştığı kongreye, Üniversitemiz 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ile farklı bölümlerden katılan 
30 bilim insanı, sunduğu 37 farklı bildiri ile damgasını vurdu. 

Üniversitemiz Sağlık Yönetimi 
Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Vahit Yiğit 
ile Araştırma Görevlisi Selin 
Eroymak’ın  “Alzheimer Hastalığının 
Maliyet Etkililik Analizi” adlı bildirisi, 
Prof. Dr. Ramazan Erdem ile Arş. 
Gör. Dilruba İzgüden’in “Hastane 
Çalışanlarında Acının Dönüştürücü 
Gücünün Yaşama Doyumu Üzerine 
Etkisi” adlı çalışması, 250 bildiri 
içerisinde seçilen en iyi on bildiri 



arasında yer alarak “Prof. Dr. Adil Artukoğlu En İyi Bildiri Ödülü”ne layık görüldü. 

Kongrede sağlık yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların niteliğini artırmak 
amacıyla Prof. Dr. Ramazan Erdem tarafından “Bilimsel Çalışmalarda Eleştirel 
Perspektif, Kavramsallaştırma ve Özgünlük” başlıklı bir kurs programı da yapılarak 
katılımcılara sertifikaları verildi. 

 



Sağlık ve Hastane İdareleri Konuşulacak 

 

Bu haber 14 Ekim 2017 - 13:21 'de eklendi ve 31 kez görüntülendi kez görüntülendi. 

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Başladı 

Kongre Başkanlığını Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Doç. Dr. Sedat Bostan’ın yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) ve 
Gümüşhane Üniversitesi(GÜ)’nün ortaklaşa düzenlediği, 1. Uluslararası 11. Sağlık ve 
Hastane İdaresi Kongresi Trabzon’da başladı. 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sedat Bostan, kongreyi 2005 yılından 
beri düzenlediklerini belirterek kongrenin ilk kez uluslararası bir boyut kazandığını 
söyledi. 

“Kaynaklar Etkin ve Verimli Kullanılmak Zorunda” 
Kongrenin ana temasının e-sağlık ve dijital hastaneler ile bunların Türkiye ile 
dünyadaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar olduğunu 
kaydeden Bostan, “Dünyada 1900’lü yıllar, Türkiye’de ise 1970’li yıllardan itibaren 
gündeme gelen, sağlık hizmetleri yönetimi bilim alanı, özellikle 2000’li yıllardan sonra 
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin yapısının 
karmaşıklaşması, yaşlı ve sağlık hizmetlerine bağımlı nüfusun hızlı bir şekilde 
yükselmesi, yeni birçok hastalığın tedavi edilebiliyor olması, sağlık harcamalarının 
hem aile, hem de devlet bütçesinde önemli bir yer tutması ve sağlık hizmetlerinin 
işletme sistematiği içinde ele alınması gibi birçok neden sağlık hizmetlerine ayrılan 
kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır” dedi. 

Profesyonel Yönetim İhtiyacı Arttı 
Artık Bölgesel Tanıtıma Geçmeliyiz. 

Türkiye’de 2000’li yıllar sonrası gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm programının, 
kamusal sağlık hizmetlerinde profesyonel yönetim ihtiyacını artırdığına dikkat çeken 



Bostan, “Aynı zamanda dönüşüm özel sağlık sektörünün önünü açmasıyla, özellikle 
hastanecilik alanında, hızlı bir büyümeye neden olmuştur. Aynı sürece paralel olarak 
yükseköğretimde sağlık yönetimi bölümlerinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. 
Kurulduğu günden 1990 yıllara kadar tek olan Hacettepe, Sağlık İdaresi Bölümüne, 
Başkent, Ankara, Marmara üniversitelerinin katılımıyla doksanlı yıllarda sayılarını 
dörde çıkmıştır. 2006’li yıllardan sonra sağlık sektöründe ortaya çıkan profesyonel 
yönetici ve eğitimli personel ihtiyacı ve bunun yüksek öğretime yansıması sonucu ise 
Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk ve Gümüşhane devlet üniversiteleri ve özel 
üniversitelerde açılan yeni bölümlerle bölüm sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu 
gün sağlık yönetimi bölüm sayısının ellinin üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı. 

Cuma günü başlayan ve yarın sona erecek kongrede 250 civarında bilimsel çalışma 
sektör çalışanları, bilim insanları ve bu konudaki yayıncılarla paylaşılacak. 
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Trabzon'da 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi başladı. 

Karadeniz Teknik (KTÜ) ve Gümüşhane Üniversitelerinin düzenlediği ve 3 gün 

devam edecek kongreye çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katılıyor. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre 

Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan, 2005 yılından beri düzenli olarak Sağlık ve 

Hastane İdaresi Kongresi'ni düzenlediklerini belirtti. 

Bostan, bu kongrenin daha önceki kongrelerden daha farklı olduğunu ifade 

ederek, şunları kaydetti:  

"Bu kongre ilk kez uluslararası bir boyut kazandı ve dolayısıyla '1.Uluslararası 

11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi' olarak formüle edildi. Kongremizde 

yurt dışından ve yurt içinden katılımcılar ve konuşmacılar bulunmakta. 

Kongremizin ana teması e-sağlık ve dijital hastaneler ile bunların Türkiye ile 

dünyadaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar." 

Kongrenin içeriği hakkında da bilgi veren Bostan, 2 gün sürecek toplantıda 250 

civarında bilimsel çalışmanın sektör çalışanları, bilim insanları ve bu konudaki 

yayıncılarla paylaşılacağını söyledi. 

Türkiye'de sağlık yönetimi alanında şimdiye kadar yapılan en büyük 
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kongrelerden birini Gümüşhane Üniversitesi ve KTÜ adına gerçekleştirmekten 

duyduğu mutluluğu dile getiren Bostan, "Kongre sonucunda giderek 

yaygınlaşan e-sağlık, kağıtsız hastane, yalın hastane, dijital hastane gibi 

kavramları paylaşacağımıza inanıyorum." dedi. 
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