
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

 

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

ışığında, ileri protetik diş tedavi bilgilerine sahip olma ve güncel gelişmeleri takip etme, sert ve 

yumuşak dental doku kayıplarına en uygun protetik tedavi planını hazırlama becerileri 

kazandırılması amaçlanır. Protetik diş tedavisi 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 Protetik Diş Tedavisi 

yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 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:  

-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 protetik diş tedavisi uzmanı olarak çalışırlar ya 

da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak devam ederler.  

 


