
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

 

Program Profili: Bu programa kayıt olan öğrencilere, güncel ulusal ve uluslararası bilgiler 

ışığında, ileri maksillofasiyal cerrahi tedavi bilgilerine sahip olma ve güncel gelişmeleri takip 

etme, becerileri kazanması amaçlanır. Programın amacı; adaylara Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda yetkinlik kazandırmak ve  

başta eğitim kurumları olmak üzere sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu Ağız Diş ve Çene 

Cerrahlarını yetiştirmektir.  Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi doktora eğitimi alan öğrenci, topluma 

ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve 

bilimsel donanıma sahip olarak yetiştirilir.  

Öğrenci kabul koşulları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

yönetmeliğine uygun olmak. 

Doktora Eğitimi İçin: Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmalı veya Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Doktora başvuruları için son 3 yıl içerisinde alınmış en az 60 ALES 

puanına sahip olma şartı aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en 

az 55 YDS veya YÖKDİL sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana 

sahip olma şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili 

dışında55 YDS veya YÖKDİL sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir 

puana sahip olma şartı veya kendi anadili ve Türkçe dışında yabancı dilde eğitim veren bir 

lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır. 

-Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.. 

 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması:  

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

tamamlamış olmak şartı aranmaktadır 

Üst derece programlarına geçiş: 

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme:   

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



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

hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, doktora 

yeterlilik ve doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 

Mezuniyet koşulları: 

-Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak. 

-Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 

İstihdam olanakları: Program mezunları çoğunlukla kamu kuruluşları, özel muayenehane ve 

hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olarak 

çalışırlar ya da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak devam 

ederler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY DOCTORAL PROGRAM 

QUALIFICATIONS 

 

Program’s profile: It is aimed to acquire advanced maxillofacial surgical treatment knowledge 

and ability to follow current developments to the students enrolled in this program in the light 

of current national and international information The aim of the program is to educate 

candidates about competence in both theoretical and clinical fields covered by the Oral and 

Maxillofacial Surgery discipline and to train Oral and Maxillofacial Surgeons, which are 

needed by health  and especially educational institutions. Students who recevie Oral and 

Maxillofacial surgery doctoral programme are trained to provide health services to the society 

at the advanced level and to acquire clinical and scientific abilities that enables them to plan 

and conduct original research. 

Student acceptance requirements: To be in compliance with the Postgraduate Education 

guide and regulations of the University of Health Sciences. 

For doctorate: Being graduated from any dentistry faculty or having oral and maxillofacial 

surgery master degree.  

Acceptance and Registration Requirements: 

• For doctorate application, the candidates need to have at least 60 points at ALES in last 

three years and at least 55 points at YDS or YÖKDİL in last five years or equivalent 

points from any exam that ÖSYM approves. 

• For foreign candidates; 

-To have at least 55 YDS or YÖKDİL language exam points other than the native 

language taken in the last 5 years or; 

- To have equivalent exam points accepted by the ÖSYM or; 

- To have been graduated from a bachelor's programme that teaches in language other 

than his/her native and Turkish languages. 

• To be successful in scientific evaluation exam and oral interview. 

 

Recognition of previous trainings 

As formal and informal educations, four-year bachelor’s degree and/or master’s degree with 

thesis are required as a qualification 

 



Transferring higher degree programs: 

Doctorate education is given to the ones who has a master’s degree with thesis 

 

Assessment and evaluation:   

- Passing all lectures taken during the programme, generally calculation of assessments 

during the year (midterm 30%, homework 20%) and end of year (final 50%), 

- for master’s thesis to be found successful by academical jury, and 

- for doctoral qualification and doctoral thesis to be found successful by academical jury 

are required. 

 

Graduation requirements: 

- Passing all lectures taken during the programme 

- For doctoral qualification and doctoral thesis to be found successful by academical 

jury are required. 

 

Employment opportunities: Graduates usually either work at public instutitions, private 

practices and hospitals, or university hospitals as oral and maxillofacial surgeons or continue 

their career as academicians at public or private universities. 

 


