
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ  

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATANMALARI VE GÖREV SÜRELERİNİN 

UZATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

  

Madde 1. Tanım 

 Araştırma Görevlisi,  2547 Sayılı Kanunun 33 ve 50/d maddelerince belirlenen kadrolarda 

çalışan öğretim elemanlarıdır. 

          Araştırma görevlilerinin başlıca görevleri; “Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim 

Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerini Giriş 

Sınavları Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) 7. maddesinde belirtildiği gibidir. Araştırma 

görevlileri ayrıca; derslerle ilgili uygulama, laboratuar vb. çalışmalarda, ödev, proje vb. 

değerlendirmede, sınav gözcülüğünde, araştırma ve deneylerde, öğrenci danışmanlığı ve kayıt 

işlerinde yardımcı olurlar. Araştırma görevlileri bağımsız olarak ders veremezler, sınav kâğıdı 

değerlendiremezler, not veremezler. Ayrıca, üniversite ve üniversiteye bağlı kuruluşlar dışında resmi 

veya özel, sürekli veya geçici hiçbir görev kabul edemezler. 

 

Madde 2. Atama İşlemleri 

 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır. 

 

Madde 3.  Görev Süresi Uzatma 

Atanma için bütün şartları haiz yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora öğrencilerinin 

Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmaları her defasında en çok  3 (üç) yıl süre ile yapılır. Atanma 

işlemi 2547 Sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Araştırma görevlilerinin akademik gelişmeleri ve görev başarıları her yıl, tez danışmanı ve 

yardımcı olduğu dersin sorumlusu ve bağlı olduğu birimlerce Bilecik Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

Görev Süresi Uzatma Değerlendirme Formlarına (Form-1 ve Form-2/a-2/b-2/c) göre değerlendirilir. 

 2547 Sayılı Kanunun  50. maddesine göre araştırma görevlisi kadrolarına geçici olarak atanıp 

doktora, sanatta yeterlik öğrenimlerini başarıyla tamamlayan ya da kaydı silinenlerin kadro ile 



ilişkileri kendiliğinden kesilir. Bu sınırlara ulaşmasına rağmen mecburi hizmeti bulunan araştırma 

görevlileri için, mecburi hizmet yükümlülüklerinin bitiminde işlem yapılır. 

 Ancak;  ilgili Anabilim veya Anasanat Dalı Başkanı ile Bölüm Başkanlığı’nın görüşü ve 

Dekanın/ Enstitü Müdürünün/ Yüksekokul Müdürünün onayı ile yüksek lisans programını başarıyla 

tamamlayan ve “Doktora veya Sanatta Yeterlik”  programına devam etmek isteyen araştırma 

görevlisinin öğrenimini tamamladığı yarıyılı takip eden bir yıl içerisinde açılacak ilk iki “Doktora 

veya Sanatta Yeterlik”  programına giriş sınavından birinde başarılı oluncaya kadar veya sözleşme 

süresi sonuna kadar araştırma görevliliği statüsü kesintisiz olarak sürdürülebilir. 

 

Madde 4. Yürürlük 

           Bu “Esaslar” Senato’da kabul edildiği tarihte (……) yürürlüğe girer. 

          Bu Esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte bu anlamdaki önceki Senato ve kurul kararlarının 

uygulaması kalkar; bununla birlikte önceki kararlara göre edinilen haklar korunur. 

          Bu Esasları Bilecik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

*-21.05.2011 tarih ve 45/3 sayılı senato kararı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


