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2015 Aralık dönemi  OY? 1~mul Ozel şartlarında -çalışma konusu" belirtilen anabilim 

&Barına ait ilanbıra yerleşen Yönlendirilmiş ÖYP araşurma görevlilerine, OY? Usul %e 

Esasiarıran "Lisanstlstıti Eğitim Kontenjanlan ve Yerleştirme" başlıklı 9. Madde'si nin. t K. ve 

9. Fıkralar' unulanmayarnğındun dolayı li~süstü eğitimlerini Başkartlığımızeiı h;lirleıbm 

alanlarda ve üniversitelerde yapmaları uygun görührıöstür. Bu kuPs1unda• Yürütme 

Kurulu'nun 24.02.2016 tarihli toplantısında Yördendirdmiş ÖYP araştırma görevfilerinin 

lisansustü cğitimkıini alacakları allişCISile ve enstitüler belirlenmiş ve ilgili üniversite ve 

enstitülere bilgi verilmiştir. 

Bu program kapsamındaki OY? unıştırma görevlileri ile 16.03.2016 tarihinde 

Başkanlığımızda bir dttgerlendirilme toplaımsı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda bazı sorunlar 

gündeme _getirlintiştir. Buna yönelik olarak, bu programın gerçekleştirileceği 

Ltaiversitelerimizde uygulama söreçIerinde esgadtbrıtın sağlanmasına yönelik olarak: 

• Atanınadıut önce yüksek lisans eğitimini tamaınlarankam doktoru programına 

başlayabilmeleri ilgili ttniverüteletin enstitüleri tarafından (çalişnıa konusu ile 

aldıklım dersler, projeler ve 	çalışmaları gibi alanların uyuşması 

değerlendirilmesi, 

• manaladan *Dee iivırtirüswı eğitimlerini; başlamış araştırma görevlilennın söz konusu 

eğitimli:rine Başkanlığı'nı/2a yapıları yerleştirmeye göre ilgili Itıliversilecenstitillerde 
_ 

devam, etmeleri, ancak devam eden lisanstaıtil eğitimlerinden aldıktan derslerin 

:sn3rtlflWSı veiveyu yatay gcişgibi durumlarda kolaylık sağlanması konusunda. takdir 

yetkisinin program kapsamında eğitindernıe devam edecekleri enstitüleri tamlindan 

değerlendirilmesi. , 

• 2016 Bahar döneminde yerleştirme i Oel ı deri yap dnıasına karşın bazı 

Oniversiteienstitillerin akademik takvimine göre dönem tat asıaa gelindlıtı; nden %kiri 

anştoma görevlilerinin yerlesirildiltleri üniversite/amili-üye fraşvıırmadıi gee 

kadmalanntlan dolayı ilgili araştırma görevlilerinin ffireviendınne 	 dt» 
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aIma döneminden itibaren yşlrnast için öğrenci %ayıtIan .nın da W16 gLl. döıicminik 

rr.snai olarak başillatI11851. 

Lİ58115ang eğitim için üniversite;enstitültue yerbeıtitilğı Yönbaıdırilndş (DYP 

amştımıa görevlilerinin yatay geçiş yamınlması durumunda bunların ilgili 

fıniversiteleastittlye verilen kuntenjanlann dışında tutulması. 

Liğans mernalyetieri ile atandıkları bölüm/anabilim datı farklı olan Y önlendirilmiş 

.r5YP anıştınna görevlilerine bilimsel hazırlık ukutulnıusı durumunda bilinıal hazırlık 

sizeguin yasal öğrenim siiresinden sayılmarnain ancak bu araşumus görevlilerinin 
detslerine devam edebilmesi için bilimsel baruriık döneminde 2547 sayılı Kasıudwı 

35, iNladelesi uy:an-uca görev-1en/51nm işlemler-alın yapılması, 

hususunda bibilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Dağıtan: Adana Bilim ve Teknoloji, Alanytt Alaaddin Ke,kuhat, BandlrIna °Medi Eylül. 
Boğaziçi, Bursa Teknik. Erzurum .feknik. Gebze 'teknik, Istanbul. İstanbul 'feknik. Izmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu 1 ekııiir. Recep -Vayyip Erdoğan, Sinop. fürk- AM= 
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