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LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE ESASLAR 

 

1) Lisansüstü program açılması başvurularında programda görev alacak asgari öğretim üyelerinin aşağıdaki 

şartları sağlaması gerekmektedir. 

a) Bir öğretim üyesi en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora 

programlarında yer alabilir. 

b) Aynı zamanda en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora 

programında yer alabilir. 

c) Ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarında yukarıdaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yer alabilir.  

d) Öğretim üyesinin lisansüstü programlarda haftalık ders saati yükünün toplamda 30 saati geçmemesi, 

e) 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 geçmemesi, 

f) 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 

çıkarılması, 

2) Lisansüstü Program Açılmasında Öğretim Üyesi Asgari Şartlar ve Program Yeterliliklerinde aşağıdaki şartlar 

aranmaktadır.  Buna göre: 

a) Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program 

açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili 

lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır. 

b) Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör 

olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim 

üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir. 

c) Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite 

kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir. 

d) Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl 

boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az 

iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. 

3) 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 çıkarılır; 

4) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için görev alacak öğretim üyelerine ilişkin örgün eğitim için 

var olan kriterlerin geçerli olmaktadır. 

5) 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. 


