
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA 
ATAMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER  

A. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE 2547 SAYILI KANUNUN 50/d MADDESİNE GÖRE 

1. İlk Kez Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanacaklar Adaylarda Aranacak Nitelikler 

1.1 Başvurduğu alanla ilgili bir tezli yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı öğrenci olmak, 

1.2 “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı”ndan (ALES) 100 üzerinden en az 75 puan almış olmalıdır.  

1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere 2547 sayılı kanunun 50/ d maddesine göre yapılacak atamalarda ilanda belirtilenler dışında sunulan 
Merkezi Yabancı Dil belgesi “İngilizce” dilinde alınmış olmalıdır. 
1.4 Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 70 veya eşdeğeri bir puan almış olmak, 

1.5 Bu yabancı dil belgesine ilave olarak, Filoloji bölümleri için ilgili yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen (yoksa 

Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu veya ilgili birimin yapacağı) yabancı dil 

sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puan almış olmak. 

2. Yeniden Atama ve Görev Süreleri 

2.1 Lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanların görev süreleri kadrolarının bulunduğu 
anabilim/anasanat dalı veya bölüm kurullarının “uygun” görüşü ve fakülte, enstitü, yüksekokul ya da konservatuvar yönetim kurullarının teklifi 
ile birer yıllık süreler hâlinde her yıl yeniden uzatılabilir. 

2.2 Lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi kadrosuna atananların bu kadroda bulunma sürelerinin hesaplanmasında atandıkları 
zamanda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.  Bu süreler içinde kayıtlı olduğu programdan 
mezun olamayan araştırma görevlilerinin kadroları ile ilişikleri kesilir. 



B. ARAŞTIRMA, UYGULAMA, İNCELEME, DENEYLERDE YARDIMCI OLMAK ve YETKİLİ ORGANLARCA VERİLEN İLGİLİ 

DİĞER GÖREVLERİ YAPMAK ÜZERE 2547 SAYILI KANUNUN 33/a MADDESİNE GÖRE 

GENEL İLKELER 

2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre yapılacak yeniden atamalarda adayların; 
a) Alanlarıyla ilgili olarak “Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atama ve Görev Süreleri İle İlgili İlkeler”de yer alan 

koşulları sağladıklarına ilişkin beyanname doldurmaları gereklidir. 
b) Tüm başvuru dosyası basılı ve elektronik ortamda teslim edilmelidir. 
c) “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama Ve Yükseltme Asgari Koşulları” nın “I. GENEL İLKELER” Bölümünde 

belirtilen c,ç,d ve e maddeleri ile “III. DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR” ve “IV. AÇIKLAMALAR” bölümleri aynen 
geçerli olacaktır. 
 

1. Yeniden Atama ve Görev Süreleri İle İlgili İlkeler 
Bu maddeye göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanların görev süreleri kadrolarının bulunduğu anabilim/anasanat dalı veya bölüm 
kurullarının “uygun” görüşü ve fakülte, enstitü, yüksekokul ya da konservatuvar yönetim kurulunun teklifi ile birer yıllık süreler hâlinde her yıl 
yeniden uzatılabilir. Ancak bu maddeye göre atanmış olan bir araştırma görevlisi, her üç yılda bir aynı kadroya yeniden atanabilmek için 
aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır.  

1.1  Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri 

Aday, son atama dönemi içinde “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama Ve Yükseltme Asgari Koşulları” nın “III. 
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR” tablosunun:  

a)  “1. MAKALE” bölümünden; makalelerinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmak koşuluyla, toplamda en az 40 puan  
almalıdır. 
 

b) “7. BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI” bölümünden en az 12 puan almalıdır. 
 

 
 



1.2 Sosyal Bilimler/Güzel Sanatlar Alanı 

Aday, son atama dönemi içinde “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama Ve Yükseltme Asgari Koşulları” nın “III. 
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAR” tablosunun:  

a) “1. MAKALE” bölümünden; makalelerinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmak koşuluyla, 2. KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ 
bölümlerinden Sosyal Bilimler Alanında en az 40 puan,  
Güzel Sanatlar Alanında ise 1. MAKALE (makalelerinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmak koşuluyla), 2. KİTAP/KİTAP 
BÖLÜMÜ ve 3. SANATSAL ETKİNLİKLER bölümlerinden toplamda en az 50 puan almalıdır. 
 

b) Sosyal Bilimler Alanında “7. BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI” Bölümünden en az 12 puan almalıdır. Güzel Sanatlar Alanında “7. 
BİLİMSEL/SANATSAL TOPLANTI” Bölümünden en az 12 puan almalıdır. 
 

1.3 Atama dönemi içerisinde, en az 3 ay yurt dışında bilimsel araştırmalarda bulunan, yapmış olduğu bilimsel araştırmasını ayrıntılı olarak 
belgelendiren, “6. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ” veya “12. ETKİNLİKLER” bölümleri kapsamında en az 10 puan alan adayların 1.1.b ve 1.2.b 
maddelerini sağladığı kabul edilecektir.  

  


