Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,
SOSYAL PEDİATRİ DOKTORA PROGRAMI

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Perran Boran
e-posta: drperran@yahoo.com
Sosyal Pediatri; çocuk sağlığı, hastalıkları ve gelişimi üzerinde sosyal, politik, aile ve
çevresel ortamın etkilerini araştırıp bu etkileri bilerek, eşitlik ilkesiyle hem tek tek her çocuğun
hem de genelde tüm çocukların hastalıklardan korunması, erken tanı ve uygun tedavisi yoluyla
sağlıklarının iyileştirilmeye çalışılmasını, bunun için gereken koruyucu hizmetler alanında
eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini yürütmeyi amaçlar. Toplumda sık görülen çocukluk
dönemi hastalıklarına yaklaşım ve okul sağlığı hizmetlerinin düzenlenmesi Sosyal Pediatri
Bilim Dalının özel uygulama alanlarıdır. Sosyal Pediatri; sosyal nedenleri olan çocuk sağlığı
sorunları, sosyal sonuçları olan çocuk sağlığı sorunları ve toplum içerisinde çocuk sağlığı
bakımı olmak üzere üç alanda çalışır.
Sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamakla birlikte, her çocuğun genetik olarak getirdiği en
uygun büyüme ve gelişme potansiyeline ulaşması hedeflenir. Tüm çocukların büyüme ve
gelişmelerinin izlenmesi, fiziksel, zihinsel ve ruhsal hastalıklarının önlenmesi, bu hastalıklar
yönünden risk taşıyan grupların dikkatle izlenerek erken tanının sağlanması, uygun tedavi ve
yönlendirme yapılması, ailelerin kendi çocuklarının sağlığından sorumluluk duymalarının ve
çocuk sağlığı konusunda eğitimlerinin sağlanması sosyal pediatrinin çalışma alanları
arasındadır. Sağlığın geliştirilmesi ve korumanın yanı sıra erken tanı, uygun tedavi ve bakım
olmak üzere beş temel ilke üzerine dayanır.

Sosyal Pediatri bölümlerinin kurum dışı çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı haricinde Milli
Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı,
Mahkemeler, Çocuk Koruma Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF ve farklı eğitim
kurumlarını içermektedir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini
sürdürebilir. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanındaki uzmanlık
öğrencileri Sosyal Pediatri Bilim Dalında rotasyon yapmakta ve eğitim almaktadırlar.
Sosyal Pediatri doktora programı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan
bir doktora programı olup, çocuk sağlığı ve hastalıklarına ait başta yenidoğan ve çocuk
nörolojisi olmak üzere tüm bilim dallarını içerir. Ayrıca disiplinler arası bir program olup çocuk
psikiyatrisi, halk sağlığı ve çocuk koruma alanında çalışan (bizim üniversitemizde çocuk
cerrahisi) diğer bilim dallarını da içermektedir.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’na bağlı Sosyal
Pediatri Bilim Dalı, Doç. Dr. Perran Boran tarafından 23.10.2012 tarihinde kuruldu.
Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Pediatri Anabilim Dalı’nın Sosyal Pediatri alanındaki
boşluğun giderilmesi amacıyla, Doç. Dr. Perran Boran’ın başkanlığında 27.02.2012 tarihinde
açıldı ve asistan, intern ve 5. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine başlandı. Aylık
poliklinik sayısı 300-400 arasında değişmekte olan çocuk Sağlığı izlem polikliniğinde Marmara
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalında doğan bebekler yenidoğan kontrolleri sonrasında birinci aydan itibaren izleme
alınmaktadır. Her bebek için özel bir dosya açılmakta ve randevuları düzenlenmektedir.
Bölümde hekim olarak öğretim üyesi, asistan, intern dışında, hemşire ve çocuk gelişim uzmanı
bulunmaktadır. Sosyal Pediatri Bilim Dalında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanları dışında,
Halk Sağlığı ve Aile Hekimi asistanları uzmanlık eğitimleri için rotasyona gelmektedir.
Ayrıca 24.10.2016 tarihinde 0-3 yaş arası çocuk uyku polikliniği yine Sosyal Pediatri
BD bünyesinde kurulmuş olup, erken çocukluk dönemi uyku sorunları konusunda bir
psikologla birlikte Prof. Dr. Perran Boran tarafından yürütülmektedir.
Sosyal Pediatri BD başkanı, ayrıca Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkezi yönetim kurulunda görev yapmakta olup, çocuk ihmali ve istismarının
önlenmesinde birincil koruma alanında çalışmalar yürütmektedir. Anne Sütü Bebek Dostu
Hastane komitesi başkanı olarak da 2012 yılından itibaren hastanede çalışmalar yürütmektedir.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe okulu eğitim programında
eğitici olarak görev almaktadır.
Sosyal Pediatri doktora programı öğrenci kabul koşulları:

Doktora programlarına başvuru için adayların çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması
aranmakta olup Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen
başvuru koşullarının sağlanması (doktora giriş sınavlarında başvurdukları puan türünden
ALES’ten son 3 yıl içinde enstitü kurulunun belirlediği puan türünden en az 65 puanı sağlamış
olması, İngilizceden, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından
birinden 55 puan veya eşdeğerli kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden
denk bir puan almış olması) gerekmektedir. Lisanüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulan en az 3 asil ve 2
yedek üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Doktora programlarında ALES puanının
%50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, mesleki bilgi değerlendirme sınavının
%15’i, mülakat sınavının %15’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Mülakat sınavı Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav komisyonu tarafından yapılır.
1. Doktora yeterlilik derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı ile
alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa
kredisi) belirtiniz
Doktora programı, müfredatta belirtilen ders gruplarından alınmak üzere ders,
yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Ders dönemi iki yarıyıldır. Bu süreç en geç dört yarı yıl içinde tamamlanmalıdır.
Öğrencinin bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7
ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS’den oluşur.
Program 16 seçmeli ders ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur.
Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise en az
%80’i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu sınavına giremez.
Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarı yıl sonu sınavı yapılır. Bir
dönem süresinde yaptırılan proje, ödev ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine geçebilir.
Başarı notu yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, proje/ödev ve benzeri etkinliklerden biri
veya bir kaçı uygulanarak verilir. Dersin öğretim elemanı bunlara ek olarak derse
devam, derse katılım/katkı veya gerekli gördüğü diğer kriterleri de göz önünde
bulundurarak sınav notunu belirler.
Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan
öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır. Yeterlik

sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa
yapılır. Yeterlik sınavına girebilmek için GANO’nun en az 3,00 olması gerekir. Sınav,
yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci
sözlü sınava alınır.
Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için
danışmanın tavsiyesi dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde izleme komitesi oluşturulur. Komite, OcakHaziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak
öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Öğrenciler hazırlayacakları eserin amacını,
yöntemini ve çalışma planının kapsayan öneriyi, en geç altı ay içerisinde izleme
komitesinin önünde sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
Komite, öneriyi üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul, düzeltme veya
ret kararı alır. Danışmanla beraber belirlenen eser önerisi, anabilim dalı başkanlığı
tarafından Enstitüye bildirilir.
Eser önerisinin kabul edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme
komitesi toplantısına girmiş ve son toplantıda lisansüstü eseri hakkında savunulabilir
kararı alınmış olması gerekir. Doktora programlarında savunma sınavına girilebilmesi
için öğrencinin, lisansüstü eserinden ürettiği bir çalışmanın hakemli bilimsel
toplantıya/yayına kabul yazısı alınmış olması gerekir. Lisansüstü eseri başarılı bulunan
öğrenciye sonuç törenle bildirilir.
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşulları
uygulanacaktır (5 Ekim 2017 tarihli, 30201 sayıyla Resmi Gazete’de yayınlanan
Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171005-3.htm ).
Seçmeli dersler aşağıda verilmiş olup, ders alt başlıkları ilgili dersin altında
sunulmuştur
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Ders Adı
Teo
2
Sosyal Pediatri
2
Çocuk sağlığı hizmetleri
2
Sağlık Politikaları
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Çocuk Sağlığı ve Çevre
2
Yenidoğan ve perinatal sağlık
2
Çocuk sağlığı izlemi
Büyüme ve Gelişimin izlenmesi 2
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Sosyal Epidemiyoloji
Araştırma tasarımları ve kanıta
dayalı tıp
Çocuk hakları, çocuk ihmal ve
istismarı
Çocuk ruh sağlığı
Ailede ruh sağlığı
Adolesan sağlığının temel
kavramları
Adolesanda büyüme ve gelişme
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Sosyal Pediatri doktora programının diğer programlardan farkı, çocuk koruma
uygulama ve araştırma merkezine bağlı hastane bünyesinde çalışan çocuk koruma
biriminde 1 ay zorunlu rotasyon yaparak sadece teorik değil, çocuk ihmal ve istismarına
maruz kalmış çocukla görüşme, genitoüriner muayene yapma ve yönetimi konusunda
bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır.
Programın bir diğer farkı da erken çocukluk dönemi davranışsal uyku
sorunlarına yönelik ülkemizde üniversite/eğitim araştırma hastanesi bünyesinde tek
olan çocuk uyku polikliniğinde eğitim alacak olmalarıdır.
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