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Yükseköğretim Genel Kurulunun 0l.02.2013 tarihli toplantısında alınan 2013.01.135 sayılı
karar ilişikte gönderilmektedir.

' Bilgilerinizi ve gereğini arz ederirrı.
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GENEL KURUL KARARIARI

Oturum No. :

KARAR.2013.01.135

a. 2541 sayılı Kanun'un 50' maddesinin (d) fikrası kapsamında araştırma görevlisi
kadrosunda bulunup, aynl Kanunun 44. maddesinde beliıtilen azami eğitim si.irelerini
tamamlayan Veya 30 Haziran 2013 tarihine kadar tamamlayacak olanların, doktora tezlerini
30 Haziran 2013 tarihine kadar teslim etmeleri kaydıyla, 2013 yılı sonuna kadar kadroyla
ilişiklerinin devam etmesine;

b. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan'
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına iıiştin Usul ve
Esaslaı Hakkında Yönetmelik"in 7. maddesinin (3) numaralı fikrasına aşağıda belirtilen
bendin eklenmesine;

"2547 sayılı kanunun 50. maddesinin (d) fikrası uyarrnca atanmış olup, Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami stireler içerisinde uzmanlık
eğitimini başarı ile tamamlayanlann, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle
daha devam eder".

c. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına iıışı<ın Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Geçiçi 2. maddesinin yürürlükten kaldırılmasma Ve aşağıda
beliıtilen geçici maddenin eklenmesine;

"Geçici Madde 3- (1) 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyallnca yükseköğretim
kurumlarınrn araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayı|ı Kanunun 6111
sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten soma ve bu maddede
beliıtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamamasl nedeniyle ilişiği kesilen
aıaştırma görevlileri, bu Yönetmelikte belitilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde,2013 yılı sonuna kadar
görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar".

ç.657 sayılı kanunun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve hastahk izinleri
ile aynı kanun uyarmca kadın memura doğum yapmasl halinde verilen ücretsiz izinler ile
muvazzaf askerlikte geçen sürelerin lisansüstü eğitimi azamibitirme sürelerine eklenmesine,
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karar verildi.


