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10.08.2022 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı 

 

 

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara 

İlişkin Usul ve Esaslar’ın, Lisansüstü Eğitim başlıklı 5. Maddesinde “(1) Öncelikli alanlardaki kadrolara 

atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin lisansüstü eğitim 

programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır. (2) Lisansüstü eğitim için yerleştirmeye ilişkin hususlar 

Güz ve Bahar dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir.” hükümleri uyarınca, aşağıdaki 

hususların ilanının uygun olduğunun; 

 

a. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca 2017 yılından itibaren üniversitelerimize tahsis edilen ilave 

kadrolar kapsamında atanan Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin, doktora eğitimlerini,  -Üniversite 

Senatoları tarafından belirlenen asgari Lisansüstü Eğitim şartlarını sağlamaları halinde- başkaca bir işleme 

gerek kalmaksızın, atandığı öncelikli alanda ve kadrosunun bulunduğu üniversitede yapmalarının, 

 

b. Atandıkları üniversitelerde doktora programı olmayan Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin ise;  

1) Araştırma Üniversitelerinin veya Başkanlığımızca 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 

ilan edilen Üniversitelerin doktora programlarından, öncelikli alanına uygun olmak şartıyla, 

bireysel başvuru yapıp kabul almaları halinde doktora eğitimlerine devam edebilmelerinin veya 

  

2) Başkanlığımızca belirlenen Ek’teki üniversite ve programlarından tercih yapmalarının, 

 

c. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin lisansüstü eğitim tercihi başvuru yapabilmeleri için YÖKDİL, 

YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden son 5 yıl içinde en 

az 55 puan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ten ise son 5 yıl içinde en az 70 

puan almış olmaları ayrıca tercih edecekleri üniversitelerin lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmeliğinde belirtilen ALES ve Dil puanı şartlarını sağlamaları gerektiğinin, 

 

d. Lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin yerleştirme 

puanları, lisans not ortalamasının %35'i, ALES puanının %50'si ve yabancı dil sınav 

puanının %15'i dikkate alınarak hesaplandığının, 

 

e. Daha önce tercih yaparak bir doktora programına yerleşen veya atandığı alanda ilgili doktora eğitimine 

devam eden araştırma görevlileri tercih yapmamalarının,  

 

f. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü 

programları için tercih işlemlerini, 12.08.2022-17.08.2022 (saat 12.00) tarihleri arasında, Başkanlığımız 

resmi internet sitesi üzerinden tamamlamaları gerektiğinin Yürütme Kurulu’nun 10.08.2022 tarihli 

toplantısında uygun bulunmuştur. 

 


