
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

 

Program Profili: Doktora programı Çocuk Diş Hekimliği özel alanında eğitim sağlar. 

Program Pedodonti alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem 

teorik dersleri hem klinik hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. 

 

Öğrenci kabul koşulları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

yönetmeliğine uygun olmak. Beş yıllık Diş Hekimliği fakültelerinin mezunları Doktora 

programına başvurabilir. Doktora başvuruları için son 5 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 dışında 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:  

Pedodonti Doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı 

derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili 

yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi  

içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır. 

 

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. 

 



 

Çalışma Şekli: 

Tam zamanlı 

 

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 kamu kuruluşları, özel muayenehane ve 

hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde çocuk diş hekimliği uzmanı olarak çalışırlar ya 

da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak devam ederler.  

 

PAEDİATRİC DENTİSTRY POSTGRADUATE PROGRAM 

 

Programme Description: Paediatric Dentistry is a full-time programmes which allows the 

pursuit of specialist training, attainment of a Taught Professional Doctorate in Paediatric 

Dentistry. 

The programme aims to provide doctoral level educational opportunities to enable students to 

develop, consolidate and enhance their range of academic and clinical competencies to enable 

independent and reflective practice at the standard of a specialist in Paediatric Dentistry. 

The theoretical and clinical training program focuses mainly on the advanced study of basic 

sciences, growth-development of craniofacial complex, craniofacial anomalies, preventive 

dentistry, diagnosis and treatment planing, endodontic and restorative treatment, dental 

traumatology, dental materials used in paediatric dentistry, oral care of children with special 

needs, general anesthesia, prevention and interception of malocclusion. 

Entry Requirements: A primary dental qualification (such as a Bachelor of Dental Surgery), 

or its international equivalent.  

Learning outcomes: On completion of the program, the student will be able to: 

understand both the clinical and research practice for the discipline of Paediatric Dentistry 

which will include the scientific basis and evidence-base that supports the speciality 



analyse and manage complex problems within their discipline 

demonstrate the scientific principles of critical evaluation and analytical thinking for a range 

of clinical problems 

interact and work effectively as part of a multi-disciplinary team amongst dental, medical and 

surgical specialties 

apply transferable knowledge, skills and values from previous clinical practice for application 

in novel situations 

design and organise a Systematic Review 

exhibit clinical competence at the level of a specialist for an appropriate range of treatment 

techniques 

show competence in the selection, planning, implementation, interpretation and dissemination 

of clinical audit 

Graduation: 

To complete the program of study, original investigation of an issue pertinent to the practice 

of pediatric dentistry must be reported in a thesis. 

Career opportunities: The programme is aimed at qualified dental practitioners who wish to 

further enhance their evidence-based knowledge and skills in Paediatric Dentistry to attain a 

Professional Doctorate. 

 

 

 

 

 

 


