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YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞ1 
Personel Dairesi Başkanlığı  

Sayı :82444403-299-E.80474 24.10.2019 
Konu :35. Madde Uyarınca Geçici Kadro 

Tahsisi 

DAĞITIM YERLERINE 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.10.2019 tarihli toplant ısında; 

2547 sayı lı  Kanunun 35. Maddesi uyarı nca yapı lacak görevlendirmelere ilişkin 
23.01.2018 tarih ve 5638 sayı lı  yazı= ile devlet yükseköğretim kurumlanna gönderilen 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli topla.ntında alınan kararın iptal 
edilmesine; 

Lisansüstü eğitim yapmakta iken üniversitesinin teklifi üzerine kadrolarının 
üniversitesine iade edilmesine Yükseköğretim Yürütme Kurulunca karar verilenler hariç 
olmak üzere. ÖYP ve Öncelikli Alanlar kapsamı nda atanan araştı rma görevlileri ile 501d 
statüsünde atanan araştı rma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim 
kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim 
görenlerin, kadroları n ın 2547 sayı l ı  Kanunun 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim 
gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilmesi için tekliflerin 
i‘ edilikle Başkanlığı m ı za gönderilmesine, 

Bu kararın ikinci maddesi kapsam ı nda olanların, kadroları nın bulundukları  
yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması  şartıyla, 
"araş t ırma görevlisinin talebi halinde" kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim 
kurumuna yatay geçiş  yapabilmesine; 

50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakı f yükseköğretim kurturılarında 
lisansüstü eğitim görenlerin. lisansüstü eğitim yaptıkları  ilde bulunan devlet yükseköğretim 

kurumları nın ilgili lisansüstü eğitim programları na yatay geçişlerinin yapı lması  için 
Kurulumuza öneride 'oulunulması na; 

Bu kararın dördüncü maddesi kapsamında olanlardan "tez aşamasında olanların" tez 

konuları n ın geğiştirilmemesine ve vak ıf yükseköğretim kürurnlanndaki tez 

danışmanlannın ikinci danışman olarak belirlenmesine: 
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50ıd statüsünde atanan araştı rma görevlilerinden vakı f yükseköğretim kurumlarında 
lisansüstü eğitim görenlerin yatay geçiş  işlemlerinin yapılmasına müteakip, ilgililer 
hakkında bu kararın ikinci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem tesis edilmesine; 

2547 sayı l ı  Kanunun 35. Maddesi uyarınca kadroları  geçici olarak bir başka 
yükseköğretim kurumuna tahsis edilen ÖYP ve öncelikli Alanlar kapsamında atanan - 
araştinna görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araş tırma görevlilerinden lisansiistü 
eğitimlerinin tez aşamasına geçenlerden, yüksek lisans eğitimini tez aşamasına geçtikten 
sonra bir yı l, doktora eğitimini tez aşamasına geçtikten sonra 3 yıl zarfında başarı  ile 
tamamlayamayaniann kadrolannın iadesi için eniversitelerce Başkardığımıza teldifte 
bulunul abi leceğin e; 

karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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Süleyman Necati AKÇEŞME 
Başkan a. 
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