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Aranan Şartlar
Tezli yüksek lisans veya lisans derecelerinden en az birini
Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık
İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yapmış
olmak.

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI
1. Mezuniyet Koşulu
Doktora programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans
Diplomasına sahip olmak. Lisans not ortalamasının en az 2,50 Yüksek Lisans not
ortalamasının ise en az 2,75 olması gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması gerekir. Yurtdışı
diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir.
2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu
Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten (Eşit Ağırlık puan türünde en az 65 standart puan veya ALES’e eşdeğer kabul
edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan 65 ALES puanına sahip olmaları
gerekir.
Lisans diploması ile başvuracakların ALES sınavından (Eşit Ağırlık puan türünden) en az
80.00 ve Lisans mezuniyet notunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.
3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak. KPDS,
ÜDS, YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren
5 yıldır.
4. Sınavların Değerlendirilmesi
ALES'in %50'si, Not Ortalamasının (Yüksek lisans diploması ile başvuranların yüksek lisans
not ortalaması, lisans diploması ile başvuranların lisans not ortalaması) %20'si, Bilim Sınavının
%15'i, Mülakat'ın %15'i alınarak toplanır. Bilim sınavı ve mülakat sınavlarına girmeyenler
başarısız sayılır. Yapılan değerlendirme sonucu toplam 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
5. Başvuru için gerekli belgeler
a) Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri fotokopisi,
b) Lisans ve yüksek lisans transkriptleri fotokopisi,
c) ALES sonuç belgesi,
d) Yabancı Dil Sınavı Sonuç belgesi
e) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı),
f) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x6),
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf
Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
i) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına
geçmemiş olmak.

