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Konu : Lisansüstü Program Açılması Başvuruları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Yükseköğretim  kurumlarının  lisansüstü  eğitim  programı  açmada  başvuru  yöntemi,  10.02.2021  tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi ile
Lisansüstü  Eğitim  ve Öğretim Yönetmeliği  uyarınca;  yükseköğretim  kurumları  bünyesinde  lisansüstü
program açılması tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim
Sistemi  (ABAYS)  yazılımı  üzerinden  yapılmasına,  bu  sistem  üzerinden  yapılmayan  başvuruların
değerlendirmeye alınmamasına,
 
1) Söz konusu yazılım üzerinden yapılacak lisansüstü program açılması başvurularında programda görev
alacak asgari öğretim üyelerinin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda sisteme eklenebilmesine,
 

a) Bir  öğretim üyesinin  en  fazla  iki  farklı  isimli  lisansüstü programın  tezli  yüksek  lisansı  ile
doktora  programlarında,  ayrıca  en  fazla  bir  tane  de  disiplinlerarası  lisansüstü  programın  tezli
yüksek  lisansı  ile  doktora  programında  asgari  öğretim  üyesi  olarak  yer  alabilmesine,  tezsiz
yüksek lisans programlarının bu kısıtlamaya tabi olmamasına,
 
b) Öğretim üyesinin haftalık ders saati yükünün toplamda 30 saati geçmemesine,
 
c)  Öğretim  üyesinin  danışmanlık  sayısının  "Lisansüstü  Eğitim  ve  Öğretim  Yönetmeliği  35.
maddesi"  uyarınca  tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  programları  için  14'ü,  tezsiz  yüksek  lisans
programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç 16'yı geçmemesine,
 
d) Öğretim üyelerinin üniversitenin kadrosunda olmasına,
 
e) Kadrosu farklı üniversitede bulunan ancak ilgili üniversitede rektör ya da dekan olarak görev
yapan öğretim üyelerinin lisansüstü programda asgari öğretim üyeleri arasında kabul edilmesine,
ancak söz konusu öğretim üyelerinin görevden ayrılması durumunda programın asgari öğretim
üyelerinden çıkarılmasına,
 

2) Bir öğretim üyesinin birinci maddenin (a) bendindeki şartlardan daha fazla programın asgari öğretim
üyesi olarak YÖKSİS sistemi üzerinde eşleştirilmiş olması durumunda; söz konusu öğretim üyelerinin
tezsiz  yüksek  lisans  programları  hariç  bütün  lisansüstü  programların  asgari  öğretim  üyesi  listesinden
çıkarılmasına; üniversitelerin YÖKSİS üzerindeki mevcut lisansüstü programlarına ilişkin asgari öğretim
üyesi eşleştirmelerini kontrol ederek mevcut  tüm programları  için asgari öğretim üyesi eşleştirmelerini
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tamamlamalarına;  mevcut  programları  için  asgari  öğretim  üyesi  eşleştirmesi  yapılmadan  sistem
üzerinden  yeni  lisansüstü  program  açılmasını  teklif  edememesine;  teklif  etmesi  durumunda  da  söz
konusu teklifin değerlendirilmeyerek iade edilmesine,
 
3) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için görev alacak öğretim üyelerine ilişkin örgün
eğitim için var olan kriterlerin geçerli olmasına
 
karar verilmiştir.
 
Söz konusu karar uyarınca üniversiteler bünyesinde  lisansüstü program açılması konusundaki  teklifler,
https://yoksis.yok.gov.tr/  "Genel  İşlemler"  sekmesi  altında  yer  alan  "Program/Bölüm  Açma,  Öğrenci
Alımı"  menüsü  üzerinden  gönderildiği  takdirde  değerlendirmeye  alınabilecek  olup  başvuru  sırasında
istenen formlara "Yardım" sekmesi altında bulunan "Taslak Dosyalar" bölümünden ulaşılabilecektir.
 
Kurulumuz tarafından daha önce açılmasına izin verilen bazı lisansüstü programların YÖKSİS üzerinde
anabilim  dalı  eşleştirmesinin  tamamlanmadığı  görülmektedir.  Bilindiği  üzere  lisansüstü  programlara
ilişkin  diplomalar  anabilim  dalı  adı  ve  bu  anabilim  dalına  bağlı  lisansüstü  program  adı  ile
düzenlenmektedir. Bu nedenle üniversitelerimizin YÖKSİS üzerindeki Kurulumuz tarafından açılmasına
izin verilmiş olan  lisansüstü programları  için açılış  izni kararında yer alan anabilim dalı bağlantısı  ile
birlikte asgari öğretim üyesi yeterliliklerini de kontrol ederek düzenlemeleri gerekmektedir.
 
Yukarıda yer alan karardan da anlaşılacağı üzere üniversitelerimizin sistem üzerinden lisansüstü program
açılmasını  teklif  edebilmeleri  ve  değerlendirilebilmesi  için  açılış  izni  verilmiş  olan  lisansüstü
programlarındaki  asgari  öğretim  eşleştirmelerini  tamamlamaları  gerekmekte  olup  asgari  öğretim üyesi
eşleştirmesi tamamlayan üniversitelerin teklifleri, değerlendirilmeyerek iade edilecektir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversitelere
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
.
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