
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ 

 

Amaç: 

MADDE 1 - Araştırma Görevlilerinin bilimsel ve sanatsal çalışmaları, eğitim öğretim, özlük hakları, 
sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri gibi konularla ilgili sorunlarının, taleplerinin ve önerilerinin 
saptanması, bu sorunların çözümü, taleplerin ve önerilerin yerine getirilmesi için gerekli idari 
başvurularda bulunulmasının karara bağlanması ve bu saptamaların ve alınan kararların ilgili Yönetim 
Kurulları ve Yönetim Organlarına bildirilmesi için, Tıp Fakültemiz bünyesinde Araştırma Görevlileri 
Temsilciliği müessesesinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam: 

MADDE 2- Tıp Fakültemizde görev yapan Araştırma Görevlilerini temsil etme yetkisiyle seçilecek 
olan Araştırma Görevlileri Temsilcilerinin seçim ve çalışma esaslarına ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak: 

MADDE 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.11.2000 tarih ve 4703/26903 sayılı yazısı 
gereğince hazırlanmıştır. 

Tanım:  

MADDE 4- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim kurumu ve Dekanlık nezdinde temsil, eğitimle ilgili 
aktivitelerde paydaş olmak üzere oluşturulmuş temsilciliktir. 

Araştırma Görevlileri Temsilciliği Adayı:   

MADDE 5- Tıp Fakültesinde görev yapan her Araştırma Görevlisi, kadrolarının bağlı olduğu 
birimlerde araştırma görevlileri temsilciliğine aday olabilir. 

Genel Esaslar:  

MADDE 6- Sağlık araştırma ve uygulama merkezlerinde, tıpta uzmanlık öğrencileri arasında 
asistan temsilcisi seçimleri yapılır. Tıpta uzmanlık öğrencisi sayısı 40 ve üzeri olan eğitim 
kurumlarında dahili ve temel tıp bölümleri için bir, cerrahi tıp bölümleri için bir olmak üzere 
iki temsilci, sayısı 40 altında olanlarda sadece bir temsilci seçilir. Ayrıca birer asistan 
temsilcisi yardımcısı seçilir. 

Araştırma Görevlisi Temsilcisi Seçimi:  

MADDE 7- 

a. Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcileri, araştırma görevlilerinin 
kadrolarının bulunduğu ilgili birimlerde, bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en 
fazla iki dönem görev yapabilir. 

b. Asistan temsilcisinin kurumdan ayrılması durumunda yardımcısı seçim süresini 
temsilci sıfatıyla tamamlar. 



c. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı ilgili birimde 
araştırma görevlilerinin en az %75’nin, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime 
katılması şarttır. İlk iki turda temsilci seçilemez ise üçüncü turda herhangi bir 
çoğunluk koşulu aranmaz.  

d. Araştırma Görevlisi temsilciliklerine aday olacak araştırma görevlileri, seçim 
tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı 
tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. 

 
Seçim Kurulları:  

MADDE 8- Araştırma Görevlileri Temsilcileri seçimleri aşağıda belirtilen seçim kurullarınca 
yürütülür. 

1) Seçim Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilecek bir yardımcısının 
başkanlığında o birimde görevli iki öğretim elemanının katılımı ile oluşan üç kişilik 
kurulu ifade eder.  

2) Seçim Kurullarının Görevleri:  
a) Seçim tarihini ilgili Araştırma Görevlilerine iletmek,  
b) Araştırma Görevlileri Temsilcisi adaylarının başvurularını almak,  
c) Seçimin tarihinde, disiplin ve güvenlik içinde yapılmasını sağlamak,  
d) Seçim sonucuna yapılacak itirazları anında değerlendirerek sonuca bağlamak,  
e) Seçim sonucunu tutanakla bir üst birime iletmektir. 

 
Görevleri : 

MADDE 9- 

1) Asistanları eğitim aldıkları kurum ve dekanlık nezdinde temsil etmek. 
2) Eğitim, çalışma şartları, çalışma ortamı ile ilgili asistanların görüşlerini alarak 

kurumun eğitim koordinatörüne bildirilmek, uygulamaları takip etmek. 
3) Kurumda yapılacak ortak eğitim toplantıları, uyum programları ve sosyal 

aktiviteler için eğitim koordinatörüne görüş bildirmek, ortak eğitim 
aktivitelerinde görev yapmak.  

4) Başhekimlik ve eğitim koordinatörünün verdiği görevleri yerine getirmek. 
5) Asistan temsilcileri kararlarını ve aktivitelerini kayıt altına almak. Kayıtları bir 

sonraki temsilciye devretmekten sorumludurlar. 
Yürürlük:  

MADDE 10- Bu Yönerge Tıp Fakültesi Kurulu tarafından onaylandığı 10.07.2018 tarihinde 
yürürlüğe girer.  

Yürütme :  

MADDE 11- Bu Yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
yürütür. 

 


