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Sayı : E-75850160-104.01.04.01-11197

Konu : Lisansüstti Program Açılması Başvuruları

16.02.202l
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Yükseköğretjm kurumlarının lisansüstü eğitim programr açmada başvuru yöntemi, 10.02,202I tarihli
Yükseköğretim Yünitme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü nraddesi ile
Lisansüstü Eğitim r.e Öğretim Yönetmeliği uyarınca; yükseköğretinr kurumları bünyesinde lisansüstü
program açılması tekliflerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Akademik Birim Ağacı Yönetim
Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerindeır yapılmasına, bu sistem üzerinden yapılmayan başvuruların
değerlendiımeye alınmamaslna.

i) Söz konusu yazılım üzerinden yapılacak lisansüstü program açıLması başvurularında prograında görev
alacak asgari öğretim üyelerinin aşağıdaki şaıllan sağiaııası duıumunda sisteme eklenebilmesine,

a) Bir öğretim üyesinin en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile
doktora programlarında. ayrıca en faz|a bir tane de disiplinlerarasl lisansüsni programın tezli
yüksek lisansı ile doktora programında asgarı öğretiın üyesi olarak yer alabilmesine, tezsiz
yüksek lisans programlarrnrn bu kısıtlamaya tabi olmamasına,

b) Öğretiın üyesinin haftalık ders saati yükiinün toplamda 30 saati geçmemesinc,

c) Öğretim üyesinin danışmaniık sayıslnln "Lisansüstii Eğıtıın ve Öğretim Yönetmeliği 35.

maddesi" uyarmca tezli yüksek lisans ve doktora programları için 1,1'ü, lezsiz 1ıiksek lisans
programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç l6'yı geçmemesine,

d) Öğretiıı üyelerinin üniversitenin kadrosunda olmasrna,

e) Kadrosu farklı üniversitede bulunan ancak ilgili üniversitede rektör ya da dekan olarak görev
yapan öğretim üyelerinin lisansüstri prograında asgari öğretim üyeleri arasında kabul edilmesine,
ancak söz konusu öğretim üyelerinin görevden ayrılması durumunda proglamm asgari öğretim
üyelerinden çıkarrlmasın a,

2) Bir öğretim üyesinin birinci maddenin (a) bendindeki şaıllardan daha faz|a programln asgari öğretim
üyesi olarak YÖKSİS sistemi üzerinde eşleştirilmiş olması durumunda; söz konusu öğretim üyelerinin
tezsiz yüksek lisans programları hariç büti.in lisansüstii programların asgari öğretim üyesi listesinden

çıkarılmasına; üniversitelerin YÖKSİS üzerindeki mevcut lisansüstü programlarma ilişkiıı asgari öğretim

üyesi eşleştinnelerini kontrol ederek mevcut tüm progıamları için asgari öğretim üyesi eşleştiımelerini
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eşl eşti rm esi İ ffiTff#P DAİRı.§ı 8AşKü:{Llcltamamlamalanna; mevcut programlan için asgari öğretim üyesi
tizerinden yeni lisansüstti program açrlmasını teklif edememesine;
konusu teklifin değerlendirilmeyerek iade edilmesine,

3)IJzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için görev alacak öğretim üye
eğitim için var olan kriterlerin geçerli olmasına

karar verilmiştir.
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Söz konusu karar uyarrnca üniversiteler bünyesinde lisansüstü program açılması konusundaki teklifler,
https:ı/yoksis.yok.gov.trl "Genel İş|emler" sekmesi altında yer alan "Program/Bölüm Açma. Ögrenci
Alrmr" menüsü üzerinden gönderildiği takdirde değerlendiımeye alınabilecek olup başvuru srrasında
istenen foımlara "Yardlm" sekmesi altında bulunan "Taslak Dosyalar" bölümünden rılaşılabilecektir.

Krıııılumuz tarafindan daha önce açılmasına izin verilen bazı lisansüstü programların YÖKSİS üzerinde
anabilim dalı eşleştirmcsinin tamamlanmadığı görülmektcdir. Bilindiği üzerc lisansüstii programlara
ilişkin diplomalar anabilim dalı adı ve bu anabilim dalına bağh lisansüstü program adı ile
düzenlenmektedir. Bu nedenle üniversitelerimizjn YÖKSİS üzerindeki Kurulumuz tarafından açılmasına
izin verilmiş olan lisansüstii 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 anlaşılac ağı izere üniversitelerimizin sistem üzerinden lisansüstii program
açılmasını teklif edebilmeleri ve değerlendirilebilmesi için açılış izni verilmiş olan lisansüshi
programlarındaki asgari öğetim eşleştirmelerini tamamlamaları gerekmekte olup asgari öğretim üyesi
eşleştirmesi tamamlayan üniversitelerin teklifleri, değerlendirilmeyerek iade edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel sekreter

Dağıtım:

Ttim Üniversitelere
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
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