
SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

 

Program Profili:  

Programa kayıt olan öğrencilerin sağlık hizmetlerinin yönetiminde kalitenin yükseltilmesine 

katkı sağlayarak ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının 

belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve 

yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırılması; sağlık yönetimine yönelik 

araştırmalar ve incelemeler ile yeni bilgiler üreterek kaliteli ve maliyet etkin, memnuniyeti 

artırıcı sağlık uygulamalarına önderlik etmeleri ve bilime katkı sağlamaları ve ulusal düzeydeki 

kamu kurum/kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, ülkemizdeki 

sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu ile ilgili sorunların çözümünde etkin olarak 

çalışmaları ve ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında aktif rol almaları hususunda destek 

olmak öncelikli hedeftir. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programı, sağlık sistemlerinin 

performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak 

profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi üzerine yapılandırılmıştır.   

 

Öğrenci Kabul Koşulları:  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olmak. 

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden/fakültelerinden mezun olmuş olmak. 

Kabul ve Kayıt Koşulları; 

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 3 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES puanına 

sahip olma şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı 

aranmamaktadır. Programa başvuru yapmak için yabancı dil şartı bulunmamaktadır. 

Adayların lisans not ortalamalarının 100 üzerinden 60 puanı geçmesi ve Bilimsel 

Değerlendirme & mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

- Tezsiz Yüksek Lisans başvuruları için ALES ve yabancı dil puan şartı aranmamaktadır. 

Adayların lisans not ortalamalarının 100 üzerinden 60 puanı geçmesi ve Bilimsel 

Değerlendirme & Mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması: 

- Formal ve in-formal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. 

 



Ölçme ve değerlendirme: 

Genel olarak yıl içi değerlendirmeleri (%30 vize, %20 ödev) yıl sonu değerlendirmelerinin 

(%50 final) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanacak 

yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 

Mezuniyet Koşulları: 

- Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak ve 

- Yüksek lisans eğitiminde hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır. 

 

İstihdam Olanakları: 

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında 

koruyucu (1. basamak hizmetler) ve tedavi edici birimlerin (2. basamak hizmetler) yanı sıra 

rehabilitasyon (3. basamak) hizmetlerinin verildiği üniversite, devlet ve/veya özel sağlık 

kuruluşlarında iş bulma olanakları vardır. Ayrıca sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık 

ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta 

stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi birçok 

uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi gibi pek çok farklı alanlarda 

da çalışma olanağı bulmaktadırlar. Aynı zamanda, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenciler 

akademik kariyer yapma imkanına da sahip olmaktadırlar. 

 

Requirements for Master of Science on Health Management  

 

Profile:  

The program aims to improve (i) determining, (ii) planning, (iii) financing, (iv) organising and 

(v) managing knowledge and skills of enrolled candidates those will take a role in health sector.  

By contributing new analysis and research in the field of health management it is also aimed to 

lead qualified, cost effective and satisfying health applications which may overcome the issues 

experienced in healthcare in both national and international levels.  

 

Conditions for Acceptance: 

The candidate must be suitable with the rules mentioned in Postgraduate Education Regulations 

of the University of Health Sciences. 



The candidate must complete his/her undergraduate degree successfully from the faculties 

offering 4-years programs.  

 

For Postgraduate Diploma (with Thesis):  

The candidates must have 55 and above score from Academic Postgraduate Education 

Examination (ALES). There is no requirement regarding Academic Postgraduate Education 

Examination (ALES) for international candidates. 

There is no requirement regarding foreign language. 

The candidates must have 60 and above GPA out of 100. 

The candidates must pass Scientific Assessment & Interview examination successfully. 

 

For Postgraduate Certificate (without Thesis): 

There is no requirement regarding Academic Postgraduate Education Examination (ALES) and 

foreign language. 

The candidates must have 60 and above GPA out of 100. 

The candidates must pass Scientific Assessment & Interview examination successfully. 

 

Previous Education: 

The candidate must complete his/her undergraduate degree successfully from (i) the faculties 

offering 4-years programs or (ii) the institutes offering postgraduate diplomas.  

 

 

Measure and Assessment:  

Generally, successfully completing the lectures taken and successfully defending the thesis 

prepared are required.  

As for examination of lectures, 50% of mid-term assessments in total (%30 mid-term exam and 

%20 assignment) and 50% of final assessment are calculated. The candidates passed the 

threshold (70 out of 100) on average are entitled as successful.  

 

Requirements for Graduation: 

Generally, successfully completing the lectures taken and successfully defending the thesis 

prepared are required.  

 

Potential Employment Facilities: 



Graduates can find jobs in universities, public and private organisations providing primary, 

secondary and tertiary care. In addition, they can find positions for organisation and 

management regarding various fields such as health financing, health economics, health law, 

quality of healthcare and health communication.  

 


