
1 
 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI KANUNUN 50/d MADDESİNDEN 

33/a MADDESİNE GEÇİŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 2547 sayılı Kanununun 50/d maddesi uyarınca 

atanan Araştırma Görevlilerinin, başarı durumu ve öğretim elemanı ihtiyacı dikkate alınarak 

aynı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atanma işlemlerini düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Hitit Üniversitesi’nde 2547 sayılı Kanununun 50/d 

maddesine göre görev yapan Araştırma Görevlilerini kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi, Yükseköğretim 

Kurulunun 28/05/2015 tarihli Genel Kurul kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

15/11/2017 tarih ve 78513 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Atanmaya İlişkin Genel Şartlar 

Atanmaya ilişkin genel şartlar  

MADDE 4- (1) 2547 Sayılı Kanununun 50/d maddesi uyarınca görev yapan Araştırma 

Görevlilerinin, aynı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atanabilmeleri için genel şartlar şunlardır: 

Her birini belgelendirmek kaydıyla; 

a) FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve/veya diğer terör örgütleriyle ilişkili devam eden herhangi 

bir idari ve adli soruşturması bulunmamak (idari soruşturma olmadığına ilişkin belge görev 

yaptığı üniversitesinden; adli sicil kaydı da e-Devlet veya savcılıklardan alınacaktır), 

b) Bugüne kadar hiç bir disiplin cezası almamış olmak, 

c) Doktora öğrencisi olmak ve yeterlilik sınavından başarılı olmak, 
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ç) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

 

33/a maddesine göre Araştırma Görevliliğine atanma süreci  

MADDE 5- (1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında bulunan ve bu Usul ve 

Esaslarda belirtilen genel şartları sağlayan araştırma görevlileri, atanmak istediği bölüm 

başkanlığına bu durumu belirten bir başvuru dilekçesi ile başvurularını yaparlar. Adayların 

başvuru sırasında genel şartları sağladıklarına ilişkin tüm belgeleri dilekçelerine eklemeleri 

gerekir. 

(2) Başvuru yapan adayın koşulları sağlayıp sağlamadığı ilgili bölüm kurulu tarafından 

belirlenir. Bölüm kurulu, bölümün iş yükü, bölümde öğrenci bulunup bulunmaması, doluluk 

oranı, anabilim dalındaki öğretim elemanı sayısı, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 

gibi hususlar çerçevesinde adayın başvurusunu değerlendirip, gerekçeleri ile birlikte ilgili 

araştırma görevlisinin 33/a kadrosuna geçirilmesi konusundaki görüşünü yazılı olarak 

dekanlığa/müdürlüğe bildirir. İlgili birim yönetim kurulu, bölümden gelen görüşlerin tamamını 

değerlendirerek kararını Rektörlüğe sunar. 

(3) Bu Usul Ve Esasların 4'üncü maddesindeki şartları sağlamış olmak, 33/a kadrosuna 

atanmayı gerektirmez. Atanma teklifleri, Hitit Üniversitesi’nin kadro imkânları, atanma 

teklifinde bulunulan birimin iş yükü, bölümde öğrenci bulunup bulunmaması, varsa öğrenci 

sayısı, son yıllardaki doluluk oranı, anabilim dalındaki öğretim elemanlarının sayısı, öğretim 

elemanı başına düşen öğrenci sayısı, üniversitenin stratejik hedefleri ve hizmet ihtiyacı göz 

önüne alınarak Rektör tarafından değerlendirilir.  

(4) Başvuruları uygun görülen Araştırma Görevlileri, 33/a Araştırma Görevlisi 

kadrolarına Rektörün onayı ile en çok 3 (üç) yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda 

görevleri kendiliğinden sona erer veya yeniden atanabilirler. 

(5) İlgili ÖYP Araştırma Görevlisinin 33/a’ya atanması durumunda, atanmış olduğu 

bölümde programların aktif olup olmamasına bakılmaksızın Üniversitemizde çalışmalarına 

başlar. Ancak ihtiyaç halinde kendisine haftanın belli günlerinde lisansüstü eğitim için 

araştırma izni verilebilir. 

(6) ÖYP Araştırma Görevlisinin 33/a’ya atanması durumunda, kendisine kefalet ve 

taahhütname gereğince mecburi hizmet yükümlülüğü yüklenir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, diğer mevzuat hükümleri, 

Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar, Hitit Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 


