OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİNDE ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMA YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik
öğrencilerinin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enstitülerinde Araştırma Görevlisi
kadrolarına geçici olarak atanma koşullarını ve atananların hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enstitülerinde Araştırma Görevlisi Kadrolarına geçici
olarak atanma koşullarını ve atananların hak ve yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1)31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ile 2547
Sayılı Kanun’un 14.,50. ve 65. maddelerine göre hazırlanmış olan “Lisansüstü Öğrenim
Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta
Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
hazırlanmıştır.Bu yönergede düzenlenmeyen konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Tanımlama
Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavını,
b)Anabilim Dalı:3/3/1983 tarihli ve 1716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını,
c)Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d)Enstitü Kurulu :Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüye bağlı
anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e)Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı enstitü müdürlerini,
f)Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
müdürünün gösterdiği altı aday arasından Enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,
g)Lisansüstü Eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan eğitimi,
h)Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans ve
doktora programı öğrencisini,
i)Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
j)YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
Kadro İlanı
MADDE5-(1)Rektörlük

tarafından

Anabilim/Anasanat

Dallarında

kullanılmak

üzere

Enstitülere tahsis edilen kadrolar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu görüşü alınarak,
Enstitü yönetim kurulu kararı ile ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir.
Kadroya Başvuru Koşulları –Sınav ve Değerlendirme
MADDE 6- (1) Başvuru Koşulları – Sınav ve Değerlendirmede “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar” hakkında yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Atanma ve görev Süresinin Uzatılması
MADDE 7- (1) Araştırma Görevlisi kadrolarına atama, 2547 sayılı kanunun 50.d.maddesine
göre her defasında en fazla bir yıl süre ile yapılır.
(2) Araştırma görevlisi kadrosuna atananlar Lisansüstü öğrenimlerine Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi enstitülerinde devam etmek zorundadır.
(3)Süresi biten Araştırma Görevlileri, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı ve
Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu görüşü, Enstitü Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile
2547 sayılı kanunun 44. Maddesinde belirtilen azami süreyi aşmamak şartıyla yeniden
atanabilir.
2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi olarak çalışan akademik
personelin yeniden atanmalarında;

- Ders ve uygulamalardaki başarısı,
- Yayın yapma durumu,
- Konusu ile ilgili yayınları takip etmesi
- Süresinde yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik çalışmalarına başlama ve ilgili
danışman raporlarına göre başarılı bir biçimde sürdürme ve sonuçlandırma durumu,
- Görevini yerine getirmedeki titizliği ve tutarlılığı gibi özellikleri dikkate alınır.
(4) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
17.maddesinde belirtilen sebepler nedeniyle izinli sayılma durumları azami süreden sayılmaz.
Görevleri
MADDE 8- (1)2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosuna
atanan lisansüstü öğrencisinin görevleri şunlardır.
a) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından öngörülen bilimsel çalışmalara yardımcı olmak,
b) Enstitünün ve bağlı oldukları Anabilim/Anasanat Dalının vereceği, eğitim ve öğretim ile
ilgili görevleri yapmak.
c) Enstitü müdürlüğünce ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca verilen diğer
görevleri yapmak.
Kadroyu Boşaltma
MADDE9-(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna atananlardan:
a) 2547 sayılı kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak
atanıp, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile
tamamlayarak yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık
belgesi hakedenler,
b) Yüksek Lisans öğrenimlerini tamamlayanlardan, açılacak ilk doktora veya sanatta yeterlik
sınavı döneminde ilgili Enstitüye kayıt yaptırmayanların;
c) Bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmeyenlerin
d) 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince başarısızlık veya disiplin suçları
nedeniyle öğrencilik haklarını yitirenlerin,
e) 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinde belirtilen azami süreleri tamamlayanların kadroları ile
ilişikleri kesilir.

Yürürlük
MADDE10- (1)Bu yönerge Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE11- (1)Bu yönerge hükümleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

