T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIP EĞİTİMİNDE BÜTÜNLEŞİK DOKTORA YÖNERGESİ *
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Uluslararası Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik doktora yapabilmelerine
ilişkin esasları düzenlemektir
(2) Tıpta bütünleşik doktora programı, tıp fakültesi öğrencilerine klinik becerilerinin
yanında araştırmaya yönelik yetkinlik kazandırılması, bu doktorların akademik alanlarda
istihdam edilmesine zemin hazırlanması, ülke ve dünya tıp sorunlarının çözümüne katkıda
bulunacak kapasite geliştirilmesine yönelik olarak üniversite bünyesinde tıp eğitimi (MD) ile
birlikte yürütülecek olan bilim doktoru (PhD) eğitimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 14 Mart 2018 tarih ve 30360 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Medipol 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) Fakülte: Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesini,
b) Kurul: İstanbul Medipol Üniversitesi’ ne bağlı ilgili Enstitülerin Kurulunu,
c) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
ç) Tıpta Bütünleşik Doktora Programı (MD-PhD, TBD): Tıp Fakültesi eğitimi almakta
olup, dönem 4 ü başarı ile tamamlayarak, lisans derecesini hak eden öğrencilerden doğrudan
doktora programına intibak hakkı kazananların kayıtlı olduğu doktora programını,
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi’ne bağlı ilgili Enstitülerin Yönetim
Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ders Alabilme Şartları, Öğrenim Süresi ve İşleyişi
Lisansüstü Ders Alabilme Şartları
MADDE 4 - (1) TDB programına katılmak isteyen öğrencilerin lisansüstü dersi
alabilmesi için;
a)Tıp öğreniminde en az Dönem-2’yi tamamlamış olması,
b) İlgili programa başvurdukları döneme kadar almış oldukları genel not ortalamasının en
az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olması, ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye
girmiş olması gerekir.

(2) Başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak, yönetim kurulu kararı ve
senatonun onayı ile 2 nci fıkradaki kriterler açılan programa özgü olarak değişebilir, ancak
öğrencinin anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olması şarttır.
(3) İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre
yürütülmekte olan doktora programına intibakı yapılan öğrenciler, muafiyet şartlarını
sağladıkları ve transferi yapılan dersler dışında kalan ilgili program derslerinden sorumludur.

Öğrenim Süresi ve İşleyişi
MADDE 5 - (1) TBD programına kabul edilen öğrenciler, öngörülen toplam ders
yükünün en fazla yarısını Tıp eğitiminin 3 üncü ve/veya 4 üncü döneminde özel öğrenci olarak
alır.
(2) TBD programına kabul edilen öğrenciler için, İstanbul Medipol Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 38(1) inci maddesi uyarınca yaz yarıyılı açılır.
(3) Tıp eğitimi Dönem-4 sonunda, Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 40/1 maddesine istinaden lisans diploması almaya hak kazanan öğrencilerden
İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20nci
maddesindeki koşulları sağlayanların doktora programına intibakları yapılır.
(4) TBD programına intibakı yapılan öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu dersleri, ilgili doktora programı ders yükünün yarısını aşmayacak şekilde, transfer edilir.
(5) Öğrenciler, kalan derslerini tıp eğitiminin beşinci dönemi başından itibaren güz,
bahar ve yaz dönemlerinde alarak tamamlar. İntörnlüğe başlamadan önce doktora
programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış ve İstanbul Medipol Üniversitesi
Performans Değerlendirme Yönergesi Ek-1 formunda belirtilen akademik ve bilimsel faaliyet
puanı 200 ve üzerinde olanlar hariç olmak üzere, öğrencilerin ilgili anabilim dalı tarafından
doktora çalışmalarını yürütmek üzere tıp eğitimine en fazla 2 yıl ara vermeleri zorunlu
tutulabilir.
(6) Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına alınırlar.
(7) Yukarıda belirtilen sürelerde doktora eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin yasal
süresi içinde kalmak kaydıyla mezuniyetten sonra bu eğitimlerine devam etme hakları saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları
MADDE 6 - (1) Mezuniyet için, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler; en az 42
kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
(2) Öğrencilerin, doktora programı içinde veya öncesinde almış oldukları ve en az 40
saat teorik, 40 saatlik uygulamalı (4 AKTS) süreden oluşan Deney Hayvanları Kullanım ve
Yönetimi Programını tamamlamaları gerekir.
(3) Doktora programında mevcut ders konularında eğitim aldığını belgeleyen kişiler,
açılan muafiyet sınavından başarılı olmaları halinde, o dersten muaf sayılır. Bu surette muaf
olunabilecek derslerin toplam AKTS değeri 10 (on) AKTS’ den fazla olamaz.

(4) Tez savunma sınavına girebilmek için; doktora öğrenimi sürecinde bilimsel
yayınlarla ilgili aşağıdaki koşulları sağlamış olmalıdır.
a) Tez kapsamında olmak üzere SCI, SCI-expanded, SSCI, SSCI-expanded veya AHCI
kapsamındaki bir dergide birinci isim yayın yapmış veya yayın için kabul belgesi almış
olmak.
veya
b) Tez konusu dışında yayınlanmış veya yayın için kabul belgesi almış bir yayında ilk
3 sırada yazar olarak yer almak ve tez kapsamında olmak üzere SCI, SCI-expanded,
SSCI, SSCI-expanded veya AHCI kapsamındaki bir dergiye birinci yazar olarak
yayınlanmak üzere bir makale göndermiş olmak.

DÖRDÜNCÜ 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 İstanbul Medipol
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ nin ilgili hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.
*Üniversite Senatosu’nun 03/07/2018 tarih ve 2018/21-01 sayılı kararı ile kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda sürecin işleyişi özet olarak gösterilmiştir.
Tıp Eğitimi Bütünleşik Doktora Açıklama
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5 ve sonrası

3 ve sonrası
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Lisans diploması almaya hak kazanılması ve doktora
kabul şartlarının (ALES, YDS) sağlanması ile doktora
programına intibakının yapılarak asil öğrenci olarak
kaydının yapılarak, özel öğrenci olarak alınan derslerin
transferinin yapılması
Programda eksik derslerin alınıp AKTS’ nin
tamamlanması
Tıp eğitiminin 2 yıla kadar dondurulupdondurulmamasına karar verilmesi
Öğrencinin yeterlik sınavına alınması
Tez çalışmasının tamamlanması
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