
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı .75850160-104.01.03.01/1913 
Konu:Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri

15''01/2015

DAĞITIM YERLERİNE

Lisansüstü eğitim öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkeler 25.12.2014 tarihli 
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olup, söz konusu ilkeler ekte 
sunulmuştur.
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* e-imzalıdır 
Süleyman Necati AKÇEŞME 

Başkan a.
Genel Sekreter

EK : İlkeler (2 sayfa)

Dağıtım:
Üniversitelere

1 . 0 . 
K . i L Ü .

a - î i h

Z- A Y  I

TİC! BİRİM

OV.O M f
m

B ELG EN İN  ASLİ
: L E KTR O Nİ K İ M.ZA L \ D; ? 

■ 1̂ . • .0.1 U 'A  T

t-i. - 's~'( ' C ı \

^  ■ U  u  IWv 
v-, v  İV; •

=avqr isletmeni

Üniversiteler Mah. 1600.Cad. No:10 06539 Bilkent/ANKARA AyrintiH bügi için irtibat:
Telefon: (0312) 298 78 25 Faks: (0312) 266 47 48 Özlem ŞEN1ÜRK
E-Posta: ozlcmsenturk@yok.gov.tr Elektronik A g  www.yok.gpv.tr Uzman

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi h ttp s ://c b y s7 0 k .gov.tr/docuptas/in tcgra tion/yok/S ignC hcck.asp>? FilcDocID=99d7abd9-4d01-4a70-bb50-16dbd20c945d adresinden

;.yapılabilir.

mailto:ozlcmsenturk@yok.gov.tr
http://www.yok.gpv.tr
https://cbys70k.gov.tr/docuptas/intcgration/yok/SignChcck.asp


A. Program  A çılabilm esi İçin G erekli Asgari Y eterlilikler

Lisansüstü eğitim -öğretim  ve sınav yönetm eliği çerçevesinde açılacak her bir
program  için ayrı ayrı olm ak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanm ası gerekir.

1. Program  açılacak üniversite kadrosunda görev yapm akta olup doktorası veya 
doçentliği program  açılm ak istenen alandan olan; açılm ak istenen program 
disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim  program ında ders 
verecek öğretim  üyeleri olm alıdır.

2. D oktora program ı, en az ikisi profesör kadrosunda olm ak üzere altı öğretim 
üyesi, b irisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olm ak üzere 
üniversite kadrosunda asgari toplam  altı öğretim  üyesi ile açılabilir. Bu 
öğretim  üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans program ı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip 
olm ak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim  üyesi ile açılabilir.

4. D oktora program ı için söz konusu öğretim  üyelerinin, en az dört yarıyıl bir 
lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans program ında ders vermiş 
olm ası; yüksek lisans program ı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans 
program ında ders vermiş olması gerekir.

5. L isansüstü eğitim -öğretim  program ı açılacak üniversitenin, kütüphane ve 
laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olm ası gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora program larında farklı b ilim  dallarından öğretim 
üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim  Yürütm e K urulu yetkilidir.

B. Danışm an A tanm ası

1. Açılan lisansüstü eğitim -öğretim  program larında yukarıda belirtilen niteliklere 
sahip öğretim  üyeleri, ilgili program ın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim  Kurulu 
kararıyla atanır. Birinci danışm anlar üniversite kadrosundaki öğretim  üyeleri 
arasından atanır. Ancak, ikinci danışm anlar ise üniversite kadrosu dışındaki 
öğretim  üyeleri arasından atanabilir.

2. D oktora program larında öğretim  üyelerinin tez yönetebilm esi için, en az bir 
yüksek lisans tezi yönetm iş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora program larında öğretim  üyesi başına düşen tez 
danışm anlığı üst sımrı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülm esine veya sadece 
ÖYP ve 35. m adde kapsam ında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, 
lisansüstü program dan ilişiğini kestirm ediği için program a kayıtlı gözüken 
ancak ilgili dönem de kayıt yenilem eyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri 
dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılm asına üniversite yetkili kurulları karar 
verir. B ir öğrenci/tez için birden fazla danışm an atanm ası durum unda, iki adet 
ortak danışm alığı olan öğretim  üyesi, bir adet danışm anlığa sahip sayılır.

4. D anışm anlıkların hangi aşam ada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Y ükseköğretim  kurum u ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye 
ayrılan öğretim  üyelerinin başlam ış olan danışm anlıkları süreç tam am lanıncaya 
kadar devam  eder.
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6. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışm anlık bulunan öğretim  üyeleri, söz 
konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışm anlık alamaz.

C. Dersler ve Jüriler

Lisansüstü program larda derslerin yürütülm esinde, jü rilerin  oluşturulm asında ve
tez savunm asında;
1. Program ın toplam  kredi m iktarının yarısını geçm em ek kaydıyla zorunlu dersleri 

kapsayan m üfredat program ı belirlenir. Bunun dışında seçm eli ve uygulamalı 
derslerle sem inerlere ağırlık verilir.

2. Y eterlilik ve tez savunm a toplantıları, dinleyicilerin katılım ına açık olarak 
yapılır. D inleyiciler, öğretim  elem anları, lisansüstü öğrenciler ve alanın 
uzm anlarından oluşur.

3. D oktora yeterlilik ve tez savunm a jürileri, en az ikisi kurum  dışından olmak 
üzere, danışm an dâhil, beş öğretim  üyesinden oluşur. Y üksek lisans tez 
savunm a jürileri ise en az biri kurum  dışından olm ak üzere, danışm an dahil en 
az üç öğretim  üyesinden oluşur.

D. Tezler

1. Lisansüstü eğitim  tezleri savunm aya alınm adan önce, ilgili öğrenci tarafından 
düzenlenecek intihal program ı raporu teslim  edilir.

2. Tezin iç kapağında tez danışm anı ve diğer tez jü ri üyelerinin isim leri yer alır.

E . Program ı Sonlandırm a

Ü niversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda program lar gözden geçirilerek
asgari öğretim  üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşu llan  sağlayamayan
program lara öğrenci alınm az.

F. Diğer H ususlar

1. Bu ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari 
yeterlilikleri sağlayam ayan lisansüstü program ların, bu ilkelerin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (2016-2017 B ahar D önem ine kadar) 
aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekm ekte olup bunu sağlayam ayan 
lisansüstü program lara öğrenci alımı durdurulur.

2. Söz konusu ilkelerden önce asgari yeterliliği sağlayam ayan program ların tekrar 
öğrenci alabilm esi için yeni belirlenen yeterlilikleri sağlam ası gerekir.

3. Bu ilkeler, açılacak tezsiz yüksek lisans program larım  kapsam am akta olup söz 
konusu program lar, ilgili m evzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür.


