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Dünyadaki baş döndürücü gelişmeler ve hızla akıp giden hayat insana ve topluma dair 
sorumluluklarımızı bir an evvel yerine getirmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor.

Varoluştan itibaren baktığımızda insanoğluna ulaşmanın ve onu doğru şekilde 
yönlendirebilmenin en kalıcı ve en etkili yönteminin eğitim olduğunu görüyoruz. Eğitim 
gelişimin en önemli ögesi ve hatta göstergesi.

Dünyanın gidişatına yön vermek ve faydalı nesiller yetiştirebilmek eğitim ile mümkün. Bu 
uğurda harcanacak hiç bir emek, zaman ve kaynak israf olmaz , boşa gitmez. Başka bir 
ifadeyle eğitime yapılacak yatırım insana yapılan yatırım, insana yapılan yatırım da insanlığa 
ve insanlığın geleceğine, refahına, huzuruna yapılan yatırım anlamına gelmektedir.

Bu saiklerle yola çıktık, öncelikle ülkemize ve milletimize hizmet etmektir hedefimiz 
ve gayemiz. Sonrasında dünyaya ve insanlığa hizmet etmek ve insanlığın huzur ve 
mutluluğuna hizmet edecek nesiller yetiştirmektir amacımız.

Lokman Hekim Üniversitemizi Eğitim, Araştırma, Toplumsal Katkı ve nihai olarak da 
Girişimcilik hedefleri olan bir üniversite olarak tanımlayabiliriz. Ulusal ve Uluslararası alanda 
öncü, üretimi, verimliliği ve insana faydayı hedefleyen lider üniversite olmaktır en büyük 
idealimiz…
Teknolojiyi kullanan ama onun içinde yok olmayan, insana dokunan, hayata ve canlıya 
yakın olan, alemdeki her şeyin en değerli varlık olduğunu bilen ve insana hizmet ettiği 
bilinciyle bilgi ve bilime hizmete eden bir anlayışla başlıyoruz…

Farklı olmayı, farklı kalabilmeyi, farklılıkla ve farkındalıkla üretmeyi hedefleyerek başlıyoruz…

Üniversite eğitimine ve Üniversite gençliğine farklı bir yaklaşımla öğretim ve eğitimin tüm 
dinamiklerini kullanmak suretiyle başlıyoruz…

Klasik örgün öğretim tekniklerinin yanı sıra öğrenme koçluğu ve öğrenme yoldaşlığı 
eşliğinde binlerce yıllık insanlık birikimini kullanmak ve eğitime farklı bir yaklaşım getirmek 
için başlıyoruz…

Sağlıcakla Kalın…

MÜTEVELLİ HEYET
BAŞKANIMIZDAN
Dr. Mehmet ALTUĞ / Mütevelli Heyeti Başkanı
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Sevgili Lokman Hekim Üniversitesi Öğrencilerimiz,

Ülkemizde 20 seneyi aşkın süre önce kurulan bugün köklü bir Vakıf kültürüne sahip olan 
Sevgi Vakfı ağacının dalları olarak şekillenen Lokman Hekim Hastanelerinden temel alarak 
2017 yılında Lokman Hekim Üniversitemiz kurulmuştur. Üniversitemiz eğitim-öğretim, 
uygulamada ve araştırmada “en iyi olmak” felsefesi ile büyük hedefleri gerçekleştirmek 
üzere ikinci yılında da tüm fakültelerinde öğrenci kontenjanını doldurmuştur. Bize bu 
onuru yaşattığınız için siz sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

“Sağlık Temalı” Üniversitemiz kurulduğu ilk günden beri “en iyi” bildiği sağlık hizmetini 
sunarken, eğitim-öğretimi, araştırma-geliştirmeyi de “en iyi” uygulayan alanında ulusal ve 
uluslararası düzeyde akademik kadrosu ile hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu 
yürüyüşte birlikte olmak ve omuz omuza yürümek için Lokman Hekim Üniversitesi Ailesine 
hoş geldiniz Sevgili Öğrencilerimiz.

Ülkemizin kalbi, başkenti Ankara’mızda yükselen bir değer olan Üniversitemizde 
güçlü bilimsel alt yapısı ile sağlık hizmeti sunan Hastanelerinde daha fazla sayıda 
uygulama olanağı bulacak ve öğrendiklerinizi mesleki yaşamınıza zaman kaybetmeden 
geçireceksiniz. Global düşünen, insanı sevmeye odaklı, araştıran, geliştiren, üreten ve 
uygulayan tıp doktorları, diş hekimleri, eczacıları, diyetisyenleri, fizyoterapistleri, hemşireleri, 
ebeleri, sporcuları, meslek yüksekokulumuzun bünyesindeki dokuz bölümünden mezun 
olacak yardımcı sağlık hizmetleri personelini yetiştiren Lokman Hekim Üniversitemizde 
sizleri görmek bizler için büyük mutluluktur.

İnsanı inceleyen, insana dokunan ve insanca hizmet eden “sağlık temalı” 
Lokman Hekim Üniversitemizde hızla gelişen alt yapısı ve akademik kadrosuyla 
ülkemize yararlı bilimsel çalışmalar üreteceğine ve insanoğluna hizmet 
edeceğine inancımız tamdır. 

Ülkemiz ve dünyamız için sağlıkla ilgili büyük hedefleriniz varsa Lokman Hekim 
Üniversitesi doğru yerdir, doğru tercihtir. Bizlerle birlikte hedeflerinize doğru 
yürümeye ne dersiniz? Öyle ise aramıza hoş geldiniz genç Lokman Hekimliler.

Saygı ve sevgilerimle.

REKTÖRÜMÜZDEN
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL / REKTÖR V.
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MİSYONUMUZ

Sağlık eğitiminde öncü ve araştırma-geliştirme odaklı kurum kültürüne sahip 
bir üniversite olarak; dünyanın her yerinde potansiyellerini gerçekleştirebilecek 
yetkinliğe sahip, çağın bilgi ve teknolojilerine hakim, bilimsel bilgi ışığında 
üreten, yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı amaçlı girişimlerde bulunan, 
sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal düzeyde ele alıp geliştiren ve etik değerlere 
bağlı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Sağlık alanındaki Doğu’nun ve Batı’nın birikimini sentezleyen sağlık temalı 
bir üniversite olarak eğitimde örnek alınan, bilime yön veren, ülkesinde lider, 
bölgesinde tercih edilen ve dünyada tanınan bir eğitim ve araştırma kurumu 
olmaktır.
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YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER

Lokman Hekim Üniversitesinin yürürlükte olan Yönetmelik ve Yönergelerine 
www.lokmanhekim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AKADEMİK TAKVİM 

• Akademik takvim, öğrencilerimizin bir akademik yıl (öğrenim görülen yıl) için 
kullanacağı bir zamanlama rehberidir. 
• Üniversite Senatosu tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversite web 
sayfasında yayınlanır. 
• Ders kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri akademik takvimde 
belirtilir.
• Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi vb. konularda takvime uymaları 
zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.

DÖNEM VE DERS KAYITLARI

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
• Üniversiteye yeni kayıtlar, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, 

ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödendikten sonra 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Disiplin cezasıyla yükseköğretim 
kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile 
belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; 
yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı 
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın 
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beyanına dayanılarak işlem yapılır.
• Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin öğrenime 

başlamadan önce yeterli düzeyde Türkçe bilmeleri istenir. Türkçe düzeyi 
yeterli bulunmayan öğrenciler, istenen diğer koşulları sağlasalar bile fakültede 
öğrenime başlayamaz.

• Yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim-öğretim programı 
uygulanması nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen 
tarihlerde gerçekleştirilir.

• Değişim ve hareketlilik programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen 
esaslar doğrultusunda uygulanır. Program çerçevesinde katkı paylarının nasıl 
ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu
• Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, 

ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra 
ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

• Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini 
gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt 
yapabilirler. 

• Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma 
süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurması ve dersin devamsızlık 
süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörün 
onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. 

• Mazeretli kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ek 
yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

• Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız 
öğrenciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. 

• Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı 
Kanunun 44 üncü ve 46’ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından 
belirlenen esaslara göre yürütülür.

DERS EKLEME - BIRAKMA

• Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ekle-sil haftasında, 
o yarıyılda aldığı derslere ekleme veya silme yapabilir. Tıp Fakültesi ve Diş 
Hekimliği’nde ders ekleme bırakma kurul dışı dersler için geçerlidir. 

• Ders kayıtlarının, ekle-sil haftası içinde danışman tarafından onaylanması ile 
öğrencinin kaydı yenilenmiş olur.

• Belirlenen sürede veya ekle-sil haftasında ders kaydını yenileyen öğrenciler, 
ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile 
ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler.
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DERSLERE DEVAM

Tıp Fakültesi
• Dönem I,II ve III’te her bir teorik ders kurulu ve kurul dışı derslerin %70’ine ve 

uygulamaların %80’ine devam zorunludur. Bu devamı sağlamayan öğrenciler, 
ders kurulu veya kurul dışı ders sınavlarına alınmazlar.

• Dönem I, II ve III’te, kurul dışı derslere devam ettiği halde sınavda başarısız 
olan öğrencilerin bu derslere devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler, 
başarısız oldukları derslerin tüm sınavlarına girmek zorundadırlar.

• Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere 
katılmak üzere Rektörlük tarafından izin verilen öğrencilerin bu izinleri 
devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Diş Hekimliği Fakültesi
• Dönem I, II ve III’te her bir teorik ders kurulu ve kurul dışı mesleki derslerin 

%70’ine ve pratik uygulamaların %80’ine devam zorunludur. Bu devamı 
sağlamayan öğrenciler, ders kurulu veya kurul dışı mesleki ders sınavlarına 
alınmazlar. 

• Dönem I, II ve III’te, ders kurullarına ve kurul dışı mesleki derslere devam ettiği 
halde sınavda başarısız olan ve dönem tekrarı yapan öğrencilerin bu derslere 
devam zorunluluğu vardır. Bu öğrenciler, başarısız oldukları derslerin sınavlarına 
girmek zorundadırlar. 

• Dönem IV ve V’te her bir teorik mesleki dersin %70’ine devam zorunludur. Bu 
devamı sağlamayan öğrenciler, ders sınavına alınmazlar. 

• Dönem IV ve V’te her bir teorik mesleki derse devam ettiği halde sınavda başarısız 
olan ve dönem tekrarı yapan öğrencilerin bu derslere devam zorunluluğu vardır. 
Bu öğrenciler, başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmek zorundadırlar.
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• Dönem IV ve V öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 
geçerli mazeretleri dışında her bir klinik uygulama süresinin %10’undan 
fazlasına mazeretsiz olarak devam etmemeleri durumunda sıfır not alırlar ve 
klinik uygulamayı tekrar ederler. Acil ya da gerekli durumlarda devamsızlık 
yapılabilmesi veya görev yerinin terk edilebilmesi için Ana Bilim Dalı 
Başkanlığı’ndan izin alınması zorunludur.

Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu
• Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere 

teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına 
katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. 

• Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel 
sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan 
edilir.

• Tekrarlanan teorik derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, 
ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.  

• Uygulamalı derslerde devam koşulu yerine getirilmişse ve öğrenci başarısız ise 
bir sonraki yıl derse devam zorunluluğuna ilgili Anabilim Dalı/Bölüm/Fakülte/
Meslek Yüksekokul Kurulu karar verir. 

DERSLERDEN MUAFİYET

• Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi 
yerleştirme sınavı ile yeniden ayrıldığı programa kayıt hakkı elde eden öğrenciler 
ile kurumlar arası, kurum içi yatay geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce 
aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları 
dönemin başlamasından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili yönetim kuruluna 
transkriptleri ile başvurabilirler. 

• Muafiyet işlemleri güncel müfredata göre yapılır. 
• Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, 

hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar. 
• Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi’nde Dönem I, II ve III’te kurul içi derslerden muaf 

olunmaz.
• Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, yönetmeliğin ilgili 

maddesinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve 
akademik ortalamaya dâhil edilir. 

• Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından 
belirlenir.
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KAYIT SİLDİRME

• Öğrenciler, istedikleri zaman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile 
başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için 
başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

• Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen 
öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla 
ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir 
yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından 
sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. 

• Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması 
durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu 
sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Yarıyıl sonu başarı 
notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu 
başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

İZİN

• Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili Yönetim Kurulu 
Kararı ile en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin 
verilmez. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler 
aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Öğrenci 
eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir.

• Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için izin isteklerini zorunlu nedenler 
dışında, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar Dekanlığa veya 
Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapması gerekir. İzinli geçen süreler azami 
öğretim süreleri dışındadır.
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DANIŞMANLIK

• Her öğrenci için, kayıtlı olduğu birim Dekanı/Bölüm Başkanı tarafından bir 
danışman görevlendirilir. 

• Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile 
ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, 
ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. 

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

• Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim 
programlarında yer alır.

• Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun 
olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

• Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. 
Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

• a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında 
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları 
arasından seçerek alacağı derslerdir.

• b) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında 
yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

• Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci 
maddesinde belirlenen derslerdir.

SINAVLAR

Tıp Fakültesi
Ders Kurulu Sınavı
• Dönem I, II ve III’te ders kurulları için yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavlara 

ders kurulu sınavı adı verilir. Ders kurulu içinde yer alacak ölçme/değerlendirme 
yöntemleri Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi ölçme değerlendirme ve 
Sınav Yönergesi ile belirlenir. 

Dönem Sonu Genel Sınavı
• Her dönemin sonunda, Tıp Fakültesi akademik takviminde belirtilen tarihlerde 

bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı olarak 
adlandırılan tek bir sınav yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 55 puanın altında 
alan öğrenciler başarısız öğrenci sayılır.  

Bütünleme Sınavı
• Bütünleme sınavı, Tıp Fakültesi akademik takviminde belirtilen tarihlerde 

yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel 
sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya dönem geçme notu 60’ın 
altında olan öğrenciler bu sınava girer. Bu sınavdan 100 üzerinden 55 puanın 
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altında alan öğrenciler başarısız öğrenci sayılır. 
• Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

Diş Hekimliği Fakültesi
Ders Kurulu Sınavı
• Dönem I, II ve III’te ders kurulları için yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavlara 

ders kurulu sınavı adı verilir. Ders kurulu içinde yer alacak ölçme/değerlendirme 
yöntemleri Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenir.

Dönem Sonu Genel Sınavı
• Her dönemin sonunda Diş Hekimliği Fakültesi akademik takviminde belirtilen 

tarihlerde bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı 
olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 puanın 
altında alan öğrenciler başarısız öğrenci sayılır.

Bütünleme Sınavı
• Diş Hekimliği Fakültesi akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılan ve 

bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel sınavına 
girme hakkı olduğu halde girmeyen veya dönem geçme notu 60’ın altında 
olan öğrenciler bu sınava girer. Bu sınavda 100 üzerinden 60 puanın altında 
alan öğrenciler başarısız öğrenci sayılır. Alınan not dönem sonu genel sınav 
notu yerine geçer.

Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu
• Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bütünleme sınavı 

ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem 
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde 
ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve 
pazar günleri de sınav yapılabilir. 

• Öğrenciler sınavlara ilgili Dekanlıkça/Meslek Yüksekokul Müdürlüğünce ilan 
edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri 
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi takdirde sınava alınmazlar.  

• Ders kaydı yapmayan ve/veya devamsızlık yapan öğrenciler sınava girmesi 
durumunda aldığı notu ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya 
kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

• Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar bölümlerin belirleyeceği 
yarıyıl içinde herhangi bir hafta içerisinde yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki 
proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi 
değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav 
döneminden önce ilan edilir.

• Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. 
• Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı 

başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
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DEĞERLENDİRME VE NOT SİSTEMİ

Tıp Fakültesi
• Ders kurulu sınavlarının ortalamasının %60’ı ile Dönem sonu genel sınavı veya 

Bütünleme sınavının %40’ının toplamı dönem geçme notunu oluşturur.
• Dönem geçme notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur
• Dönem geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Dönem geçme notu bu yönetmeliğin 

ilgili maddesinde belirtilen harf notuna çevrilir. Bütünleme sınavından alınan 
not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

• Ders Kurulu sınavları not ortalaması belli bir ortalamanın üzerinde olan 
öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bununla ilgili 
hususlar Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve 
Sınav Yönergesi ile belirlenir. Bu sınava girmek istemeyen öğrenciler, sınav 
tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.

Diş Hekimliği Fakültesi
• Ders kurulu sınavlarının ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı veya 

bütünleme sınavının %40’ının toplamı dönem geçme notunu oluşturur. 
• Dönem geçme notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur. 
• Dönem geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Bütünleme sınavından alınan not, 

dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer. 

Notlar
• Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri 
aşağıda gösterilmiştir:
  
 Harf Notu               Katsayı  Puan  Statü
       AA   4,00   90-l00  Geçer
       BA   3,50  80-89  Geçer
       BB   3,00  70-79  Geçer
       CB   2,50  65-69  Geçer
       CC   2,00  60-64  Geçer
        FF   1,50  0-59  Başarısız
        NA   0,00  0     Başarısız 

NA Notu (Devamsız), aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız 
sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA 
notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.
a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için dönem sonu sınavına 
girmeye hak kazanamamak,
b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu 
sınavına girmeye hak kazanamamak,
c) Ders kurulu sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
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Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu
• Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, 
öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı 
çalışmalar vb) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. 
• Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olur. 
• Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin 
başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama 
planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere 
duyurulur. 
• Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. 
• Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek 
bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı 
notu verilir.
• Bütünleme sınav sonuçları öğrencinin yarıyıl içi başarısı ile birlikte değerlendirilir.

Notlar
 
    Harf Notu              Katsayı   Puan  Statü
             AA   4,00      90-l00  Geçer
             BA   3,50      80-89   Geçer
             BB   3,00      70-79   Geçer
             CB   2,50      65-69   Geçer
             CC   2,00      60-64   Geçer
             DC   1,50      55-59   Koşullu Geçer
             DD   1,00      50-54   Başarısız
             FD  0,50      40-49   Başarısız
             FF   0,00       0-39   Başarısız
             NA   0,00      0   Başarısız
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

Lokman Hekim Üniversitesi Ön lisans ve lisans Programlarına Yurtdışından 
Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi Madde 6 hükümlerine göre;

Aşağıdaki adayların Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda 
bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilir;

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit 
olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk 
vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” 
hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak 
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 
geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

ç) 
1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu 
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir 
ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı 
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bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) 
yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler”

2- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların 
yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC 
hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını 
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 
tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilirler,

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 
tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvuru yapabilir.

(2) Aşağıdaki adayların başvuruları kabul edilmez;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 
tamamlayanlar,

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde 
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Madde 6 (1) b tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, Madde 
6 (1) .ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) 
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak 
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 
bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya Madde 6 
(1).b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.
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