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Üniversitemiz Senatosu 24.07.2013 tarihinde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmıştır.
Buna göre;
KARAR 2013/17–2: Personel Dairesi Başkanlığı’nın 17.07.2013 tarih ve 2065 sayılı yazısı ve
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 17.07.2013 tarih ve 2013/23-02 sayılı kararına istinaden,
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde görev yapan 50/d araştırma görevlilerinin yüksek lisans ve
doktora öğrencilikleri sonrası dönemde istihdam edilebilirlikleri veya ilişiklerinin hangi durumlarda
kesileceği konusu görüşüldü. Aksaray Üniversitesi 50/d Kadrosunda Bulunan Araştırma Görevlilerinin
İlişiklerinin Kesilmesine Ait Esaslar’ın aşağıdaki şekilde kabulüne,
Lisansüstü (yüksek lisans + doktora) programına 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) Lisansüstü öğrenimin ilk aşaması olan yüksek lisans öğrenimi sonunda doktora öğrenimine
devam etmeyeceğini beyan eden araştırma görevlilerinin görev süreleri ilgili enstitü yönetim
kurulunun mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14 ü mesai saati bitimi itibariyle
sona erdirilir (bu süre Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2013 tarih, 2013/01-08 sayılı
kararı ile belirtilen süreyi aşamaz).
b) Lisansüstü öğreniminin ikinci aşaması olan doktora öğrenimine devam edeceklerini beyan
eden araştırma görevlileri yüksek lisans mezuniyet tarihini takip eden ilk dönemde açılacak
doktora sınavlarına girmek zorunda olup, değerlendirme sınavı sonucunda başarısız olmaları
veya bu sınavlara katılmak için başvuru yapmamaları veya başvuru şartlarını sağlayamamaları
ve durumlarını ilgili eğitim öğretim döneminde bulunduğu birime yazılı olarak bildirmemeleri
halinde görev süreleri takip eden ayın 14 ü mesai saati bitimi itibariyle sona erdirilir.
c) Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerinin görev süreleri, ilgili enstitü
yönetim kurulunun doktora mezuniyetine karar verdiği tarihi takip eden ayın 14 ü mesai saati
bitimi itibariyle sona erdirilir (bu süre Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2013 tarih,
2013/01-08 sayılı kararı ile belirtilen süreyi aşamaz).
Bu esaslar’ın (a) ve (b) bendi 24.07.2013 tarihinden (c) bendi ise Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 22.02.2013 tarih, 8785-2203 sayılı yazısı ekinde yer alan 01.02.2013 tarih, 2013.01.135
Karar sayılı Genel Kurul Kararları’nın (a) bendi gereğince 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

