
T.C.
YüKSEKöĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı
Konu

, 82444403 -299 -E.804,1 4
:35. Madde Uyannca Geçici Kadro
Tahsisi

24-10.20l9

DAĞITIM YERLERiNE

Yiikeköğetim Yürütme Kurulunun 2 3. l 0.20 t 9 tarihli toplantısında;

I- 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyannca yapılacak görevlendirmelere ilişkin
23.01.20l8 tarih ve 5638 sayılı vazımız ile devlçt yfüseköğetim kurumlarına gönderilen
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun l7.0 ı .20l8 tarihli toplantlnda alınan karann iptal
edilmesineı

2. Lisansüstü eğitim yapmakta iken üniversitesinin teklifi üzeıine kadrolarının
üniversitesine iade edilmesine yükseköğetim yürütme kurulunca karar verilenler hariç
olmak iizere, Öyp ve Önoelikli Alaıılar kapsamında atanan araştrma görevtileri ile 5o/d
statiisiinde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarınrn bulunduğu yiikseköğretim
kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yiiıkseköğretim kurumunda lisansüstii eğitim
görenlerin, kadrolannın 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyannca lisansüsü eğitim
gördiikleri devlet yiikseköğetim kurumlanna geçici olarak tahsis edilmesi için tekliflerin
ivedilikle Başkanlığımıza gönderi[mes.ine;

3. Bu kararın ikinci maddesi kapsamında olanların. kadrolarının bulundukları
yükseköğetim kurumlannda kaydolabilecekleri lisansüstii program bulunması şartıyla,
"araştırma görevlisinin talebi ha]inde" kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğetim
kurumuna yatay geçiş yapabilmesine;

4. 50/d statiisünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf yükseköğretim kurumlannda
lisansüstii eğitim görenlerin, lisansüstii eğitiın yaptıklan ilde bulunan devlet yükseköğretim
kurumlaıının ilgili lisansüstii eğitim programlar:r.:ıa^ yat^y geçişlerinin yapılması için
kurulumuza öneride bulunulmasına:

Noı: 5070 sayllü Elekt onik imza Kanunu çefçe\,csinde güvenlı elektronlk imzal] aslı ile a}İrrdrI

Üıivcnitclcr Mah. l600. cad. No:lo 06800 Bilkcnr -AnkarıTürkive
Tclcfon: 0(] ı 2) 29t 70 0o
F aks o(3l2) 265 47 59

Bilgi için Alımct ),Jun PoLAT
YöK l]zman Yrd.

Telefon No13l2) 298 75 46

5. Bu kararın dördi.incü maddesi kapsamında olanlardan "tez aşamasında olanlann" tez
konularının değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki ıez
danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine;

ı:



6. 50/d statiisiinde atanan aıaştırma görevlilerinden vakf yükseköğetim kurumlarında
lisansüstü eğitim görenlerin yatay geçiş işlemlerinin yap,lmasrna müteakip. ilgililer
hakkında bu kararın ikinci maddesinde belirtilen hiikiimlere loıe işlem ıesis edilmesine;

'L 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca kadrolan geçici olarak bir başka
yükseköğetim kurumuna tahsis edilen Öyp ve Öncelikli Alanlaı kapsamında atanan
aıaştrrTna görevlileri ile 50/d stadisünde atanan araştırrna görevlilerinden lisansüstii
eğitimlerinin tez aşamasına geçenlerden; yüksek lisans eğitimini tez aşamasına geçtikten
sonra bir yıl, doktora eğitimini tez aşamasına geçtikten sonra 3 yıl zarfında başarı ile
tamamlayamayanların kadrolannın iadesi için Üniversitelerce Başkanlığımıza teklifte
bulunulabileceğine;

karaı verilıniştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel sekıeter

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne
Tüm Üniversiteler(Posta)ne

Not: 5o7o sayılü Eleklronik lmza Kanunu çerçe'!'esinde elektroDik imzah asll ile a)nldf
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