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"Ö5ıetlm Üyesi Dışındaki Öğetim Elemanr Kadrolaırna Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetınelikte
Değişiklik Yaprlrnasma Dair Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan "Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda öğretim üyesi drşmdıki öğretim elemınr kadrolan için belirlenen ilave
atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadan ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu
tarıfrndan belirlenen öncelikii alanlırda ırıştırma görevlisi kıdrosundı lisansüstü eğtim
yaptrrılınası amacryla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir." hiikmü uyannca ilan
edilen kadrolara 2547 sayı|ı Kanun'un ilgili maddesi uyannca atanan araştırma görevlilerinin
lisansüstii tercih işlemlerine ilişkin Yiikseköğetim Yiirütme Kurulunun 07.02.2018 tarihli
toplantısında alınan kararlar ekte gönderilınektedir.
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"Ö6etim Üyesi Dışındaki Ögretlrn Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giıiş Sınavlanna İliştln Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliiie
Değişiklik Yapılınasına Dair Yönetırıeliğin Ek-l inci maddesinde yer alan 'Merkezi Yönetim
Bütçf Kanunıuıda öğeüm üyesi dışındaki öğretim elemanı kadıolan içİn belİrlenen ilave atama

izinlerinin en fazla yiizde yiırıi kadan ilave alama iznİ, Yükseköğetim Kunılu tarafından
beliılenen Encelikli alanlaıda araştıma görevlisi kadrosunda lİsansilsttt eğİtİm yapünlması

amacıyla yükseköğretim kıınımlarına tahsis edilebilir.' htlkmü uyannca" ilan edilen kadrolara

2547 sayılı Kanun ilgili maddesi uyannca atanan araştırma görevlİlerinİıı lİsans{lsttt tercih

işlemlerine ilişkin olaralı

a. Önceİikli Alanlardaki Araştırma Görevİisi kadrolanna atananİann Lisansilstü
Eğitimleri ile Diğer Hususlara İllşlln Usul ve Esaslar'ın Lisanstistii Eğİtİm Esaslan Başlıklı 3.

Boltımtı'n 5. maddesinin 1. fıkrası 'Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştımıa görevlİlerine,
yükseköğtetim Ytirtitme Kurulunca belirlenen tinİversİtelerİn belİrlenen lİsansüsttl eğİtİm

programlannda lisansiistü eğitim yaptınlması esastır.' htlkmü uyannca lİsansüstü eğİtim
yapacaklan tergü sisteminde yer alan tlniversiteler ve kontenjanlardan tercih yapmalan

gerektiğinine,

b. Lisanstlstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKPIL, ÜD§, KPDS, YDS veya
eşdeğertiliği ÖSYM ıarafindan belirlenen yabancı dil sınavlanndaıı birinden en ae 50 puan;

ALES'ten ise son 5 yıl içinde enaz70 puarı almış olmalan gerektiğinine,

c, Lisanstistü eğiüm_öğetirn görnıek aıııacıyla başvuran her bir önceliklİ alan araştırma

görcvlisi İçin bir yerleştirme puaııı hesaplanır. Yerleştirrıe puaııırun hesaplanmasında lisans not

ortalamasrn n Vo3s'i,Akademik Personel ve Lisanstistil Eğitin Girİş Sınavı (ALES) punntn 0/o50'si

ve yabancı ül sınavı pıüıJun Yols'i dikkate alınarak hesaplanmasına,

d. Atandıklan yükseköğıetim kıırumunda (atandıklan aları/alt alanda olmak şartıyla)
ilgili atanda lisanstlstü eğitim programına devam den Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin
lisansüstü eğtim kontenjanlanna başvurmamalanna,

e. Tercih döneminde atandığı ilniversite &şındaki devlet yilkseköğretim kurumlannfu

- Dol*ıora eğitimlerinin ders aşaırıasında olanlanntercih yapmalan geıeklİğine,

_ Doktora e§timlerinin tez aşamasında olanların doklora eğitimleıine bulunduklan
yükseköğetim kurumunda, ancak tez çalışmalıırıru atandıkları alan/alt alarıda yapmak şartıyla,
devam etmeleri gerektiğine,

1



lt

f. Tercih döneminde atandığı tiniversite dışındaki devlet yilkseköğletim kurumlannda
ytlksek lisans eğitimloini tamamlayanların, eğer bu {iniversitelerde ilgiii alanda doktora prograrıı
varsa lisanstlsttl eğtimlerine devam edebileceklerine,

g. ÖncelikJi Alan Araştırma Görevlitçrinin 2018 Balıar Dönemi Lisan§üsfil programiaı
lçin tercih işlemlerinin, 09.02.2018 (saat 09.00) - |6.02.2018 (saat 17:00) taribleri arasında
Başkanlı$mız resmi internet sitesi ilzerinden tercih işlenılerini taıTıamlamalan gerektiğine,

karar verildi.
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