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T.C. 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

2020/2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ  

 

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE 

ŞARTLARI 

 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, YÖK 100/2000 Doktora Bursları kapsamında aşağıda belirtilen alt 
alanda doktora tezi hazırlamak koşulu ile doktora öğrencilerine burs verilecektir. 
 
Üst Alan: SOSYAL BİLİMLER 

 

 
Alt Alan 

 
Kontenjan 

Doktora 

Programı 

 

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞARI KRİTERLERİ 

 

 

 
Sağlık Ekonomisi 

 
 

 

   3 

 
 

SAĞLIK 
YÖNETİMİ 

 
 

1- Bu Anabilim Dalına başvuracak adayların ALES Eşit Ağırlık puan türü 
değerlendirilecektir. 

2- Doktora programına, Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, İktisat Tezli Yüksek 

Lisans ve İşletme Tezli Yüksek Lisans programları mezunları başvurabilir.

 Doktora programı için, “Mülakat Sınavı” yapılacaktır. Yazılı sınav 

yapılmayacaktır. 

3- Mülakat notu 60’ın altında olan aday değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Mülakata kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci çağrılacaktır. 
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                                      BAŞVURULAR 

 Başvurular E-Posta yoluyla enstitu@kayseri.edu.tr adresine, İstenilen Belgelerin tek bir mailde gönderilmesi koşulu ile 
alınacaktır. 

 Mülakat Sınavında İstenilen Belgelerin birer fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Kesin Kayıt İşleminde İstenilen Belgelerin asılları ibraz edilecektir. Kesin Kayıt İşlemi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığında şahsen (veya noter onaylı vekâlet ile) yapılacaktır. 

 

 

İSTENİLEN BELGELER 

 Başvuru dilekçesi (Islak İmzalı çıktısı) 
 Yüksek Lisans Diploması (yüksek lisans geçici 

mezuniyet belgesi veya e-devlet sisteminden alınan mezun 
belgesi), 

 Yüksek Lisans Transkripti, 
 Yurt dışındaki Üniversitelerden alınan 

diplomanın denklik belgesi ve transkriptin 
Türkçe çevirisi 

 ALES Puanı Sonuç Belgesi,  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, 

 Vesikalık Fotoğraf (1adet) ve Özgeçmiş.  Askerlik durum belgesi (erkek öğr. için) 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  

 

 

 

                                      YÖK 100-2000 DOKTORA BURSU GENEL ŞARTLARI 

 T.C. vatandaşı olmak. 

 İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

 Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip 
olmak. 

mailto:enstitu@kayseri.edu.tr
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 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul 
şartlarını taşıyor olmak. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak. 

 Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik 
sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak. 

 Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

 Toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen 
burs kontenjanı iptal edilecektir. 

 YÖK 100-2000 Doktora Bursu ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf 

 
 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 İlan Yayımlama  16 Mart 2021 

 Başvuru Alımı  16-21 Mart 2021 

 Mülakat Listesinin Açıklanması  22 Mart 2021 

 Mülakat Sınavları  23 Mart 2021 

 Kazananların İlanı  24 Mart 2021 

 Kazananların Kesin Kaydı  25-26 Mart 2021 

 Yedek Adayların İlanı / Müracaatı / Kaydı  29-30 Mart 2021 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MÜLAKAT 
SINAV TARİHLERİ VE YER BİLGİLERİ 

ANABİLİM/ BİLİM DALI MÜLAKAT SINAV TARİHİ YERİ 

 SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI 

   - Sağlık Ekonomisi  
23 Mart 2021 Saat: 09:30 

Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi 

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf
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BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 Mülakat/yazılı sınavına katılacak adayların, sınava girerken; 

-ALES Sonuç Belgesi, Mezuniyet Belgesi, Transkript, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ve Özgeçmiş belgelerinin birer fotokopilerini 
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 Asıl listeden süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt 

yaptırmayan yedek adaylar da kayıt hakkını kaybederler. Adayların kesin kayıt için şahsen (veya noter onaylı vekâlet ile) 

başvurmaları gerekmektedir. 

 Posta ve Kargo ile başvuru ve kesin kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday her hangi bir hak 

iddia edemez. 

 İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek 
dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 

 
 

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARINA DAİR ESASLAR 

 Doktora Programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 
veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) olması gerekir. 

 Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının yüksek lisans/doktora programlarına başvurularında, ALES puan şartı aranmaz. Ancak bu adayların 
değerlendirilmesinde Üniversitemiz senatosu tarafından alınan karar gereği ALES puanı 70 olarak değerlendirilir, ancak 

geçerli ALES Puanı bulunanlar ise sunmaları halinde yüksek olan ALES Puanı değerlendirilir. 

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en 

az 55 standart puan olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ise, istenilen puan türünden 

en az 80 ALES puanı olması gerekir. 

 Doktora Programına başvuracak adayların YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavları ile ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya bu puana 
eşdeğer bir puan alması gerekir. 

 Ales Puanı 5 yıl geçerlidir. Başvuru yapacak olan adayın Geçerli bir ALES puanına sahip olunması gerekir. Ancak yüksek 

lisans öğrenimini tamamladıktan en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuranlardan, bu 
durumu belgelendirdikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. 

 Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir. 
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 Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; 

Başvuran adaylardan, kontenjanın iki katı kadar mülakat sınavına alınacaktır. ALES puanının %50’si, yüksek lisans  
Mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde 
hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir. Sınava girmeyen aday başarısız sayılır. 

 Mülakata katılmak zorunludur. Katılmayan adayların ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız sayılacaktır. 

 Adayların mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas 
alınır. 

 

   T.C. 
  KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

İletişim Bilgileri 
 

Web https://enstitu.kayseri.edu.tr/ Adres Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mevlana Mah. 15 Temmuz 
Yerleşkesi No: 6, M- Blok 4. Kat 38280 Kayseri Türkiye 

Mail ensitu@kayseri.edu.tr Tel +90 352 432 34 20 

 

https://enstitu.kayseri.edu.tr/
mailto:ensitu@kayseri.edu.tr

