ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA
ATANANLARIN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLERİ İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim
yaptırılmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar 9.11.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in
1 inci maddesine hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuru, Değerlendirme ve Atama
MADDE 3 –(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla
belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim
yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir.
MADDE 4 – (1) Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön
değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak
yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim
MADDE 5 – (1) Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim
Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin belirlenen lisansüstü eğitim programlarında
lisansüstü eğitim yaptırılması esastır.
(2) Lisansüstü eğitim için yerleştirmeye ilişkin ilişkin hususlar, Güz ve Bahar dönemlerinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir.
(3) Bir üniversitede lisansüstü eğitiminin ders aşamasındayken kayıtlarını Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun belirlediği üniversitelere aktaranların önceki üniversitede aldıkları eğitimin
değerlendirilmesi hususunda, yeni üniversitelerinin enstitü yönetim kurulları yetkilidir.

(4) Öncelikli alan araştırma görevlisi olarak atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış
olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı
aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta
yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden
kesilir. (2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca revize edilmiştir.)
(5) Atandığı üniversite dışındaki devlet yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya
sanatta yeterlik eğitimlerinin ders aşamasında olanların 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
uyarınca geçici kadro tahsisleri Yükseköğretim Yürütme Kurulunca yapılır.
(6) Devlet yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerinin
tez aşamasında olanların 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirli sürelerle
görevlendirilmesi veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisinin
yapılması hususuna, üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından karar
verilir. 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Üniversite tarafından geçici kadro tahsisi
yapılması teklifleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca karara bağlanır.
(7) Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atananlardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimlerini tamamlamayanların araştırma
görevlisi kadrolarıyla da ilişikleri kesilir.

Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

