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DAĞITIM YERLERİNE
 

02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı
Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimine devam edenlerden;
 
a) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerini yerine getirerek mezuniyeti hak edenlerin anılan
yönetmelikteki doktora/sanatta yeterlik şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve
bitirdikleri üniversitede söz konusu yüksek lisans programının bulunduğu anabilim dalında doktora programının da
bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru döneminde talep etmeleri
halinde doktora programına kayıtlarının yapılmasına, araştırma görevlileri için kullanılan kontenjanın doktora
programı genel kontenjanı dışında tutulmasına,
b) Yaşanan küresel salgın nedeniyle anılan yönetmelikte yer alan doktora/sanatta yeterlik başvuru ve kabul şartları
arasında yer alan Yabancı Dil puanı belgesinin süresi bitenlerin yüksek lisans programına kayıt yaptırdıkları
dönemde ibraz etmiş olduğu puanların kullanılarak şartlı kayıtlarının yapılmasına ancak  söz konusu araştırma
görevlilerinin ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai
bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna belgelerini ibraz etmesine, bu belgeleri belirlenen tarihe kadar ibraz
etmeyenlerin söz konusu yönetmelikteki kayıt şartlarını sağlamadığından kayıt işlemlerinin iptal edilmesine  karar
verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : SKYSAEWR Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://ebelgedogrulama.sinop.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEND4BJE7 adresinden yapılabilir.
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