
 1 

T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

BÜTÜNLEŞİK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YÖNERGESİ 
            (Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 2 Temmuz 2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç ve kapsam  
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Lokman Hekim Üniversitesinde öğrenim gören 
öğrencilerin bütünleşik yüksek lisans ve doktora yapabilmelerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 
(2) Bütünleşik yüksek lisans ve doktora programları, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp, Diş, 
Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğrencilerine araştırmaya yönelik yetkinlik 
kazandırılması ve belirli bir alanda uzmanlaşma sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde 
lisans eğitimi ile birlikte yürütülecek olan yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kapsar. 
 
Dayanak  
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2/12/2018 tarih ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44. Maddeleri ile Bologna 
Bildirgesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
MADDE 3- (1) Bu Yönergede adı geçen;  
a) Bütünleşik doktora: Üniversitenin en az on yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren 
fakültelerinin lisans programlarının ilk sekiz yarıyılını başarı ile tamamlayanların 
öğrenimlerinin doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren 
programı, 
b) Bütünleşik yüksek lisans: Üniversitenin en az on yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren 
fakültelerinin lisans programlarının ilk sekiz yarıyılını; sekiz yarıyıl süreli eğitim ve öğretim 
veren fakültelerinin lisans programlarının ilk altı yarıyılını başarı ile tamamlayanların 
öğrenimlerinin yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik 
gerektiren programı, 
c) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Fakülteleri, 
e) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,  
f) Üniversite: Lokman hekim Üniversitesi’ni, 
 
ifade eder.  



 2 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bütünleşik Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvuru Koşulları 

 
Bütünleşik Doktora Programı Başvuru Koşulları  
MADDE 4- (1) Üniversitenin en az on yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren fakültelerinin 
öğrencilerinden bütünleşik doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar 
aranır:  
a)  Lisans programında en az ilk sekiz yarıyılını tamamlamış olmak.  
b) İlgili programa başvurduğu yarıyıla/döneme kadar almış olduğu derslerin genel not 
ortalaması en az 3,50/4.0 olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye 
girmiş olmak.  
c) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta en az 60 puan alarak, başarılı olmak.  
(2) Bütünleşik programda, başvuru yarıyılındaki/dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate 
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla birinci fıkranın (a) ve (b) 
bentlerindeki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.  
 
Bütünleşik Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları  
MADDE 5- (1) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı olup yüksek lisans bütünleşik 
programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:  
a) En az on yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren fakültelerinin lisans programlarının ilk sekiz 
yarıyılını; sekiz yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren fakültelerinin lisans programlarının ilk 
altı yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,  
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GNO en az 3,0/4,00 veya eşdeğeri 
olmak ya da sınıfında GNO’ya göre ilk üç dereceye girmiş olmak,  
c)  Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta en az 60 puan alarak, başarılı olmak. 
(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile birinci fıkranın (b) bendindeki 
kriterler açılan programa özgü olarak yükseltilebilir.  
 
İşleyiş  
MADDE 6- (1) Bütünleşik yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, 
öngörülen toplam ders yükünün en fazla yarısını lisans eğitimleri ile birlikte alabilir.  
 (2) Bütünleşik yüksek lisans programına devam eden ve resmi olarak özel öğrenci statüsünde 
bulunan öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve tezli yüksek lisans başvuru koşullarını 
sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.  
(3) Bütünleşik programa devam eden ve resmi olarak özel öğrenci statüsünde bulunan 
öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve doktora programı başvuru ve giriş koşullarını 
sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır. 
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(4) Yüksek lisans veya doktora programına intibakı yapılan öğrencinin özel öğrenci olarak 
aldığı ve başarılı olduğu dersleri, ilgili program ders yükünün yarısını aşmayacak şekilde, 
transfer edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 7- (1) Derse devam, sınavlar, başarı durumu ve mezuniyet koşullarına ilişkin 
hususlar ile bu yönergede yer almayan diğer hususlarda Lokman Hekim Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri geçerlidir.  
 
Yürürlük  
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 


