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2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi ve ÖYP uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna
atananların lisansüstü eğitimlerinde azami öğrenim sürelerinin dolması halinde
kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir. 659 sayılı Af Kanunu ile 2547 Sayılı
Kanun'un 67incı maddesi hükmünün uygulamasında lisansüstü programa kayıtlı
öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında ilgili kararın 50/d, ve ÖYP
kadrosundaki araştırma görevlileri için uygulanmayacağı ilgili Yürütme Kurulu'nun
29.07.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu,
20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin uygulanması ilişkin; lisansüstü eğitim programına kayıtlı
öğrencilerin azami öğrenim süreleri dikkate alınmaksızın 2016-2017 Güz Dönemi
itibariyle azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması 09.06.2016 tarihli Yürütme
Kurulu'nda uygun görülmüştü.
Yürütme Kurulunda alman bu kararlar uyarınca
başvuran adaylardan;

araştırma görevlisi kadro ilanlarına

1-6.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz
yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı
Kanun'un 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına
başvuramamalan,
2-Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren
2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle
kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami
öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 Sayılı Kanun'un 50/d ve 33/a
maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamalan,
3-Halen 2547 Sayılı Kanun'un 50/d ve ÖYP kapsamında araştırma görevlisi
bulunan, ancak azami öğrenim süresini dolduran veya dolduracak olan
görevlilerinin kadro ile ilişiklerinin kesilmesi gerektiği, ancak öğrencilik
2016-2017 Güz dönemi itibariyle yeniden başlaması nedeniyle öğrencilik
devam etmesi gerektiği,

kadrosunda
araştırma
sürelerinin
statülerinin

Yürütme Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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