TARSUS ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMASINA
YÖNELİK USUL VE ESASLAR

MADDE 1- (1) “Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre
hazırlanan bu Usul ve Esaslar, Tarsus Üniversitesi tarafından yürütülen lisansüstü öğretim
programlarına başvuru, kabul ve kayıtla ilgili genel ve özel koşulları belirler.
Yüksek Lisans Programları
Başvuru ve Kabul
MADDE 2- (1) Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların ALES’ten başvurduğu
programın puan türünden en az 55 puanının olması gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının en az 75 olması gerekir.
(3) Mezun durumda olabilecek adayların başvuruları kabul edilir, ancak diploma/mezuniyet belgelerini
ilgili programın giriş sınavı tarihinden beş gün öncesine kadar Enstitüye teslim etmedikleri takdirde
başvuruları geçersiz sayılır.
(4) Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda
60 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan
türünde ALES standart veya eşdeğer puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i esas alınarak tezli
yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar ilgili ABD
için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler.
Tezli yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan,
ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her
program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday
ilanda belirtilir. Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden
farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması YÖK tarafından onaylanan not dönüşüm
esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür.
(5) ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan
notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.
(6) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK'ten denklik belgesi almış olmaları
gerekir.
(7) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle birlikte
Enstitü’ye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar
istenmez.
(8) Doktora mezunu olup bir yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirme işlemleri
için, geçerli bir ALES belgesi sunulmaması durumunda, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki
puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın giriş puanı hesaplamalarında 70 ALES puanı
hesaba katılır.
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Tezli Yüksek Lisans Programı
Tez danışmanı atanması
MADDE 3-(1) Tez danışmanı, ilgili ABD'de yer alan öğretim üyeleri arasından seçilir.
(2) Enstitü ABD’lerin tezli yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için,
öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gözetilerek birinci
yarıyıl ders dönemi sonunda öğrenciden tercih dilekçesi alınarak ABD Başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.
(3) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ABD başkanı gerekçeli görüşü
de alınarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın
yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.
(4) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği
durumlarda, ABD başkanının önerisi ve EYK kararı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir
yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD’den ya da Üniversite kadrosu dışından en az
doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir danışman atanabilir.
(5) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda
görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak
tezini bitirme aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya
kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında
yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri
halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız
olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, ABD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile
danışmanın üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu esaslarda yer alan tez
danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 4 – Öğrenci tezini Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez yazım kurallarına
göre yazar.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 5- Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı ilgili ABD kurulu kararıyla
uygulanabilir.
Danışman atanması
MADDE 6- Tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin yanı sıra, doktora derecesine
sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Öğretim görevlilerinin danışman olarak
atanabilmesi için en az 2 dönem önlisans veya lisans dersi vermiş olması gerekir.
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Doktora Programı
Başvuru ve kabul
MADDE 7- (1) Doktora programlarına başvuracak adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
(2) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 65 puandan az
olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4
üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa
kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair
diğer hususlar aşağıdaki gibidir.
(a) Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda
100 tam puan üzerinden 65 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlar
için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si,
mülakat sonucunun %25’i, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için; lisans mezuniyet not
ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, ilgili puan türünde ALES
standart puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.
Başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not
sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması YÖK
tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür.
(b) Tıp fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için; mülakat
sonucunda 100 tam puan üzerinden 65 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans mezuniyeti not
ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının %50’si,
mülakat sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.
(5) Doktora giriş puanı en az 65 olan adaylar, ABD için ilan edilen kontenjanlara, puan sırasına göre
sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili
puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması
yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en
çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 8- (1) Öğretim üyelerinin danışman olarak atanabilmeleri için; bir lisans veya bir yüksek
lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda, tez danışmanlığı yapabilme ve ders verebilme durumları konusunda
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (25.09.2017/64209 YÖK yazısı) kriterlerde değişiklik yapması
durumunda, yeni güncel kararları uygulanır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
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MADDE 9- Öğrenci tezini Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez yazım kurallarına göre
yazar.

MADDE 10- (1) Yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe
bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen
Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.
MADDE 11- Bu usul ve esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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