
ORTODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

 

Program Profili: 

Doktora programının hazırlanmasındaki temel amaç, ortodontik anomalileri tanımlayabilen, 

anomalilerin oluşmasını engelleyebilen, oluşmuş anomalileri tedavi edebilen ve bunun 

idamesini sağlayabilen ortodontistler yetiştirmektir. 

Öğrenci kabul koşulları: 

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 

Doktora Eğitimi İçin; 

Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.  

Kabul ve Kayıt Koşulları 

- Doktora başvuruları için son 3 yıl içerisinde alınmış en az 60 ALES puanına sahip olma şartı 

aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmamaktadır. 

- 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 dışında, Doktora programları 

için 55 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 5 yıllık lisans programını tamamlamış olmak şartı 

aranmaktadır. 

Doktora Eğitimi İçin; 

Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak. 

Üst derece programlarına geçiş: 

Bilim doktoru unvanını alan diş hekimleri akademik kariyerlerine öğretim görevlisi olarak 

devam edebilirler. 

 



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, 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: 

Devlete bağlı veya özel hastane, klinik, muayenehane, poliklinik ve Ağız Diş Sağlığı 

merkezlerinde ortodonti uzmanı olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası 

üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler. 

  



Profile of the Program: 

The main aim of our department is, to get orthodontists in time that define the anomalies, 

prevent the orthodontic anomalies in clinical practice, and stop the progress of the anomalies 

and treat the present anomalies. 

Specific Admission Requirements: 

- Applicants should be in accordance with the regulations of the Health Sciences University 

post-graduate education and training. 

 For Ph.D. Education, 

Applicants should be graduated from Dental Faculty.  

Acceptance and Registration Terms 

- For Ph.D. applicants, at least 60 ALES points taken within the last 3 years are required. ALES 

points are not required for foreign applicants. 

- For doctoral candidates, at least 55 YDS or YÖKDIL exam points taken within the last 5 years 

or an equivalent number accepted by ÖSYM are required. Foreign candidates are required to 

graduate from an undergraduate program in a foreign language education other than Turkish or 

their native language and, except for the native language that has been taken in the last 5 years, 

to have an equivalent score of 55 YDS or YÖKDIL examination score or to be accepted by 

ÖSYM for doctoral programs 

-To be successful in scientific evaluation and interview. 

Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning: 

- Formal and in-formal trainings are required to have completed a 5-year undergraduate 

program. 

For Ph.D. Education, 

Applicants should be graduated from Dental Faculty.  

Access to Further Studies: 

Dentists who have received the title of PhD continue their academic career as lecturers. 

  



Qualification Requirements and Regulations: 

To complete successfully the lectures, to be successful in proficiency exam held at the end of 

the course program and to advocate successfully the prepared doctorate thesis in front of the 

academic jury. 

Graduation Requirements: 

- To complete successfully the lectures, courses and hospital practices. 

- To be successful in proficiency exam held at the end of the course program and to advocate 

successfully the prepared doctorate thesis in front of the academic jury. 

Occupational Profiles of Graduates:   

Work as a specialist in orthodontics in private clinics, offices or state-owned oral health center, 

also works in private or state-owned hospitals. Works in academic staves of national or 

international universities.  

 

 

 


