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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50.maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanan
araştırma görevlilerinin, aynı kanunun 33. maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmalarının; a)
Doktora öğrenimini tamamlamak üzere olanların başarı durumu gözönünde bulundurularak
Üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacı dolayısıyla doktora öğrenimini tamamladıktan sonra
da istihdamında lüzum görülenlerin, b) Yurtdışında bir Yükseköğretim kurumunda lisansüstü
öğrenim görmek üzere akseptans temin ederek 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi hükümlerine
istinaden burslu olarak yurtdışına gönderilmesine dair teklif Üniversitemiz Senatosunun
30.04.2015 tarihli 1.toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmişti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 28.05.2015 tarihinde alınan
kararlarına binaen, Üniversitemiz Senatosunun 02.07.2015 tarihli, 8 sayılı toplantısında, 2547
sayılı Kanunun 50.maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanan Araştırma Görevlilerinden, doktora
öğrenimini tamamlamak üzere olanların ilgili Enstitüye tezlerini teslim ettikten sonra veya
yurtdışında bir Yükseköğretim Kurumundan lisansüstü öğrenim kapsamında çalışma yapmak
amacıyla en az altı ay veya daha fazla süreli kabul belgesi temin edenlerin, ilgili birimin teklifi
ve aşağıdaki kriterleri sağlaması şartıyla 2547 sayılı Kanunun 33.maddesinin (a) fıkrası
uyarınca Araştırma Görevlisi olarak atanmaları mümkün olabilir ;
1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri puanının en az 60
olması,
2. Alanında ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az 1 adet bilimsel yayın veya
bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı yapmış veya yayına kabul belgesi almış olması,
3. Alanında ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda en az 1 adet bildiri sunmuş
olması, kriterleri belirlenmiştir.
İlgili Araştırma Görevlilerinin 50(d) kadrosundan 33(a) kadrosuna naklen atama
işlemleri yapılırken 02.07.2015 tarihli, 8 sayılı Senato kararı gereği işlem yapılması
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 02.07.2015 tarihli 8.toplantısında görüşülerek oybirliği ile
kabul edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör
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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
03.08.2015 tarihli, 244252 sayılı yazımızın ekleri bazı birimler tarafından
görülememekte olup, söz konusu yazının ekleri bilgilendirme ve teğit amacıyla ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör
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T.e.
YUKSEKOGRETiM KURULU
Basm ve Halkla ili~kiler Mii~avirligi

29.05.201 ;
VOK GENEL KURULUNUN ARA$TIRMA GOREVLILERINiN 2547 SAVill VOKSEKOGRETiM
KANUNUNUN 50/0 MAOOESiNOEN 33/ A MADDESiNE GE~i$LERiNE DAiR ALMI$ OLDUGU
KARAR VE GEREK~ESI
Bilindigi gibi devlet universitelerinde Arastirrna Gcrevlileri iki farkh statude: 2547 say I
kanunun SOld maddesine ve 33/a maddesine gore istihdam edilmektedir. Bunun drsrnda yin ~
33. Madde kapsamrnda Ogretim Uyesi Yetistlrrne Programl(OVP)'nda istihdam edilen Arastrrrn ~
Gorevlileri bulunmaktadrr,
Ulkemiz universitelerinde cahsrnakta olan Arastirma Gorevltlerl saYISI (her gu \
degismelde birlikte, bu kararrn ahndlgl tarih itibariyle) 42245'tir. Bunun 6650'si SOld maddesin ~
bagh olarak cahsanlardrr. Bu da %16'lrk bir dilime tekabOI etmektedir. Geri kalan %84'luk dilimi 1
kar~llrglolan 35595 ki~i ise 33/a ve OVPkapsamrnda calrsrnaktadrr. ~alr~mamlza konu olan 665)
kislllk grubun Fakulte veya Enstitulerde istihdam edilmesi orarn ise birbirine yakrn bir orandad: :
Fakultelerde calrsanlar 3391 ki~i ile %51'lik bir dilimi, EnstitGlerde calisanlar ise 3259 ki~i il ~
%49'luk dilimi olusturrnaktadrrlar.
Universitelerimizde 2547 savrh kanunun SOld maddesine baglr olarak cahsan Arasnrm I
Gorevlilerimizin 33/a maddesine geclsleri ile ilgili Baskanhgrrmza iletilen ~ikayet, goru~ v :
taleplere illskin olarak Yuksekogretirn Kurulu Ba~kanllgl tarafrndan bir cahsrna baslatrlrrustn .
"Sorun Ureten Degil, Sorun ~ozen YOK" ba~hglaltmda duzenledlgimiz toplantrlarm ilkini SOld' i
Arastirma Gorevlilerine ayrrdik. 31.03.2015 tarihinde Ba~kanlrglmlzdaduzenledlgirniz toplantiv I
on aln unlversltemlzin SO/d'li Arastirma Gorevlls! temsilcileri ve buna ilaveten egitir I
sendikalarrna uye Arastrrrna Gorevlisi temsilcileri kattlmrstrr. Yapilan toplantrda Arastirm I
Gorevlllerl dururnlanrn ve konuya iIi~kin goru~lerini Ba~kanhglmlzasunmu~lardlr.
Surecin ikinci a~amasrnda ise, 02.04.2015 tarihinde Ba~kanlrglmlz tarafrnda I
universitelerimizden SO/d'li Ara~tlrma Gorevlileri ile ilgili saYlsal veriler ve 33/a maddesin'
ge~i~ler hakkrndaki kurumsal goru~leri talep edilmi~tir. Yeni VOK'te yaptlglmlz ~alr~malard(,
degi~ikJiklerde ve iyiJe~tirmeJerde universiteJerimizin goru~lerini ve ~ozOme aktif bir ~ekilcll:!
katllmalarrnl arzu etmekte oldugumuzu sOreklitekrarlamaktaYlz.
Doktorasml bitiren SO/d'li Ara~tlrma Gorevlilerinin 33/a maddesine aktarrml konusund
universitelerdeki uygulamalar farklrhk gostermektedir. Bu istikamette Oniversitelerden gele
gorO~ler de farkhhk arz etmi~tir. Sir klslm universiteler ilke olarak, SO/d'li Ara~tlrm
G6revlilerinin 33/a maddesine aktarmamakta ve statOlerini sonlandlrmaktadlr.
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YUKSEKOGRETiM KURULU
Basin ve Halkla ili~kiler Mii~avirligi

Bu universitelerimizce, OOnya capmda vapuan slralamalarda ust seviyelerde bulum r
Oniversiteleri ornek alan bu uygulama ile inbreeding(i~ten beslenme)in engetlenms S
ama~Iandlgr vurgulanmaktadrr. Bununla birlikte, doktorasim
bitirenler yurti~i ve/vel c
vurtdrsmda farklr Oniversitelerde, arastirma kurumlannda, ~e~itli projelerde cahsma ~artr I
saglad.ktan sonra tekrar aynr Oniversitesine ogretim Oyesi olarak donebilmektedir. Boylelik e
yenilenmenin, dinamizmin onOnOn a~rldrgl belirtilmektedir. Bu Oniversitelerimizin basanla 'I
(DOTO,Bogazi~iOniversitesi vb.) kendilerinin bu tutumlanna dair gerek~elerini dikkate alrnarm r
icap ettirmektedir. Ba~kanlrglmlz bu tutumu degerlendirirken Oniversitelerimizin kendi mark I
degerlerini otusturrnada soz haklannm butundugu dO~Oncesindedir,
Bir krsrrn Oniversitelerin de herhangi bir sart, kriter olmadan doktora programmn I
herhangi bir a~amaslnda (yeterlilik asarnast sonrasr, tezin teslimini mOteakiben vb. ) tun I
SO/d'Iilerin 33/a maddesine aktanrn yaptrklan anla~llmaktadlr. Bu daha once yaplla,

plantamanm sonucu ise dogru, tasvip edilebilir mahiyette oldugu: planlamadan yapllan tun
ge~i~lerin lse daha sonraki villarda olumsuz neticelere sebebiyet verecegl, mevcut sistern
trkavacag: a~ikardlr.
Oiger bir klslm Oniversitelerimiz ise ge~i~ler i~in ~all~maya te~vikin otesine ge~en VE
Ylldrncr olan kriterler koymakta, vine bir k,s,m Oniversitelerimizde de Ara~tlrma Gorevlilerinir
adalet duygulannln zedelendigi yonOndeki ~ikayetlerini hakll kllan ki~iden ki$iye fark""~
gosteren tasarruflar ve uygulamalar gorOlmektedir.
YGksekogretim Kurulu olarak konuya iIi~kin yakla$lmlmlzln temelinde; (a) d,~~,torasm!
. bilim insanJ namzetlerinin magdur edilmeden sistemin i~inde kalmasr, (b) bolumlerde
I Irml~ I
Imalannrn onGne ge~ilmesi (c) Oniversitelerimizin kendi kimliklerini olu$turma
persone ylgl
'.
.
d'l
'(d)
lamalarda
I daki agda~ uygulamalan ornek alan tercihlerine Itlbar e I meSl,
uygu,
. ,
yo un.
.~
Sira adil olunmasl ve flrsat e~itliginin gozetilmesi, (e) nesnel ve ~e$vlk,e~',cl
m~~ruly~tln yan!
kriter konulurken makuliyet srnlnnrn a~llmamasl, (f) oniversltelenr:rllZln
krrterlerrn konulmasl,
h h I" k da verimliligin esas ahnmasl prensiplen yel
akademik personel planlamasrnda er a u ar
I
b't'

v

almaktadlr.

\

'
3/a maddesine ge~i~lerde ~e$itlilik prensibinder .
Ba$kanlrk olarak SOld maddesmden 3 I
'kaAn tanlmaya Oniversitelerimizin kend
. ,. f kl uygulama anna 1m
,
hareket ile Gniversitele(1mlzrn ar I
d r onem veriyorsak 0 denli dikka1 .
. ,
taleplerini dikkate almaya ne en I
"
d
kurullannln gorG~lenm ve
I I
adalet ve flrsat e~itligi ilkelenne
E
cia bu aktarmalarda pan ama,
d b nur
ettigimiz bir husus
,
. yapllacak ise de yapllmayacak ise e u
uyulmasldlr. Bir universltede aktarma/~e~l$ adayhk sGrecinde Oniversite tarafrndan beyan
orevliligi sOrecidaha ba$lama an,
Ara~trma G
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T.e.
YUKSEKOGRETiM KURULU
Basin ve Halkla Iliskiler Mii~avirligi

edilmesi ve adaylar tarafmdan enlasrlmasrrun saglanrnasi gerekir. Aktarma vapilacak ise h !,'
Oniversitenin kendisine ozgOsartlar koyabilmesine imkan tarunrnah, ama bu sartlar adil, nesn ~
ve denetlenebilir olmahdrr. Aynca bu kriterlerin Yardrmci Docentllk sartlarindan asagrda olmc:;
gerektlg! dusunulmektedlr.
Aynca, OniversiteJerimizin geleceginde, biJim havanrnrzda: yani Olkemizin istikbalin r
lnsasmda temel bir unsur olarak gordOgOmOzArastirma Gcrevlilerirnizin, keyfi ve adiJ olrnavs n
uygulamaJar sebebiyle sistem dismda kalmasi arzu etmedlgimiz bir durumdur. Bu, yeni a~llcn
Oniversitelerimizde ogretim Oyesi ihtiyaci oldugu bir donemde yeti$mi$ insan gucunun lsrs fl
anlamma da gelmektedir.
ButOn bu gerekcelerle 28.05.2015 tarihli Genel Kurul'da a~agldaki kararlar ahnrmsnr:

1. 50/d'li Arastrrma Gorevlilerinin 33/a maddesine aktanhp aktanlmamasi konusunda i'~s,"
olarak Oniversitelerin yetkili kurullanmn karar vermelerine, aktartlmasi vonunde karar lata1
,
Oniversitelerimizin bu tercihlerini acrk ve anlasihr bir sekilde Arasnrrna Gorevlisi ilanlar"c 3
I
belirtmelerine,
;

2. FakOltelerde bu gecislere lmkan taruvacak Oniversitelerimizin, ogretim Oyesi planlarnasm 3
I
dikkat ederek adil, nesnel ve ol~OIebilir kriterler ile bunu saglamalanna ve bu kriterleri ilgi i
Oniversitelerin web sayfalannda ilan etmeden bu gecislerln vapilrnamasma,
---1-- -'

3. EnstitOlerde bu ge~i$e lmkan taruvacak Oniversitelerimizin Yuksekogrettm Kurulu'ndan itll
almalan uygulamasma devam edilmesine, fakat bu ge~i~ler i~in adil, nesnel, ol~Olebilir ~artlarll
ve kriterlerin aranmasma ve bu kriterlerin Oniversitelerin web sayfalannda ilan etmelerine ii~\~ ~
Ba~kanhglmlzagondermelerin~,
.
4. Ge~i$leri~in konulan kriter ve aranan artlann adil nesnel ve 01 Olebilir olmalannm ani Slitc:..
__
cay InCI olmamasma ve ilgili Oniversitelerin Yard,mci Do~entlik i~in aranan ~artlann altmd I
olmasma,
5. Planlama ve koordine i in aktarma a ma acak Universiteler" . m.___vetkiH.
kurullannda I
istihsa e ece eri kararlannl; aktarma a ma onOnde karar alacak Oniversiteleri ..
!
~ekilde Onlverslte yet I I urullan tarafmdan belirlenecek ilke ve kriterlerini 13.07.2015 tarihi~1~
I

kadarsa$kanhglmlza gondermelerlne,
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T.e.
YUKSEKOGRETiM KURULU

Basm ve Halkla ili~kiler Mii~avirligi
6. Tezlerini basanh bir ~ekilde tamamlayan, fakat universiteleri
ile iIi~kisi kesilenlerin
nzalan oldugu takdirde ogretim uyesi ihtiyaci olan universitelerimize mevzuata
~ekilde yonlendirilmelerine,
7. Bu kararlann 01.09.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya baslanrnasma
karar verilmtstlr.
Kamuoyuna onemle duyurulur.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi

: 02/07/2015

Toplantı No

:8

Karar No

: 24

İstanbul Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanan
araştırma görevlilerinin, aynı kanunun 33. maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmaları
kriterlerinde değişiklik yapılmasına dair teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Aslı Gibidir
e-İmzalı
Metin KÜÇÜK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Raportörü

