TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNE 2547 SAYILI KANUNUN 50/D
MADDESİ UYARINCA ATANMIŞ VEYA ATANACAK OLAN ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİNİN GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
Madde 1- Lisansüstü (yüksek lisans + doktora/sanatta yeterlilik ) programa kabul
edilecek veya edilmiş, 50/d kadrosuna atanacak veya atanmış olan araştırma görevlilerinin
öğrenimlerine bağlı olarak atama ve görev sürelerinin sona erdirilmesinde aşağıdaki hükümler
uygulanır.
a. Yüksek Lisans Azami Süre: Lisansüstü eğitimin ilk aşaması olan tezli yüksek lisans
programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
b. Yüksek lisans eğitimini azami süre içerisinde tamamlayıp doktora eğitimine devam
etmeyeceğini beyan eden araştırma görevlilerinin görev süreleri enstitü yönetim
kurulunun mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14 ü mesai saati bitimi
itibariyle sona erdirilir (bu süre, yüksek lisans programına kayıt tarihi itibariyle 3 yılı
geçemez).
c. Tezli yüksek lisans eğitimini azami süre içerisinde tamamlamış ve doktora eğitimine
devam edeceğini beyan eden araştırma görevlilerinin kadrolarıyla ilişikleri en fazla
altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim
kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların
araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir.
d. Doktora/Sanatta Yeterlik Azami Süre : Lisansüstü eğitimin ikinci aşaması olan
doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
e. Doktora programındaki araştırma görevlilerinin görev süreleri, enstitü yönetim
kurulunun doktora mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14’ü mesai saati
bitimi itibariyle sona erdirilir (bu süre, doktora programına kayıt tarihi itibariyle
yüksek lisans derecesi ile doktoraya başlayanlar için 6 yılı, lisans derecesi
ile doktoraya başlayanlar için (bütünleşik doktora) 7 yılı geçemez).
f. Üniversitemiz Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar ile tıpta
yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanların uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarının
Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
Kurası sonuçlarının, Üniversitemize tebliğ edildiği tarihe kadar ilişikleri kesilmeksizin
araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
g. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların,
mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunmaması nedeniyle uzmanlık eğitimi bitirme
sınavında başarılı olduğu tarihi takip eden ayın 14’ü mesai saati bitimi itibariyle
araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri sona erdirilir.

h. 2547 sayılı Kanunun 50/d kadrosunda olup Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile uygun
görülenlerin azami sürelerine,
1. 657 sayılı Kanun’un 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve
hastalık izin süreleri,
2. 657 sayılı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen
ücretsiz izin süreleri,
3. Lisansüstü eğitim süresi içerisindeki muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
4. Bilimsel hazırlıkta geçen süreleri,
5. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme
kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilen en fazla üç aylık süreleri,
6. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme
kararı verilen doktora/bütünleşik doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine
verilen en fazla altı aylık süreleri,
7. Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki
lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının
aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere
en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler,
ilave edilir.
Madde 2- Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sebepler dışında öğrenim süresi dondurulamaz.
Madde 3- Lisansüstü eğitimleri sırasında her ne suretle olursa olsun öğrencilikleri sona
erenlerin, kalan sürelerine bakılmaksızın araştırma görevlisi kadrosu ile ilişikleri kesilir.
Madde 4- Azami öğrenim sürelerini doldurmuş lisansüstü öğrencileri 50/d araştırma
görevlisi kadrolarına atanamaz.
Madde 5- Azami öğrenim sürelerinde atama tarihinde ibraz edilen lisansüstü programın
başlangıç tarihi dikkate alınır.
Madde 6- Bu Esaslar, Üniversitemiz Senatosunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Esaslar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

