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Amag ve kapsam
MADDE t- ( t I Bu Usul ve Esaslarm amacl yukseko$etrm kurumlarura Ogretim Uyesi

Yetiqtirme Programr kapsamrnda o$etim rlyesi yetigtirilmesi amacryla araqtrma g0revlisi

kadrolarura atananlara iligkin usul ve esaslart diiaenlemektir.

Dayanak
UAUnn 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayfi Yukseko!'retim Kanununun 10 uncu

maddesi ve yrh merkezi yonetim btitge kanununun ilgili htiktimlerine dayarularak

hazrlanmrgtr.

Tanrmlar ve lgsaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda gegen;

a) Gergeklegtirme Giirevlisi: Harcama yetkilisi tarafurdan OYP Kurum Koordinasyon

Biruninde uryu Oigir birimlerde gorevli personel arasurdan belirlenen kigi ya da ki$ileri,

b) Harcama YetkiHsi: Oyp Kurum Koordinatorunti

c) Oyf: Opretim ityesi yetigtirilme,si amacryla Ytikseko$etim Kurulunun uygun

gordUEU yi.iksekO$Jim kurumlalnda agrlan Ogretim Uyesi Yetigtirme Programurr,

g) O1.p Aragtrrma G6revlisi: Ogretim Uyesi Yetigtirme Programt kapsamrnda atanan

aragtrma gdrevlisini,

d) Oyp Kurum Koordinasyon Birimi: Yiiksekci$etim kurumlarurda Ogretim Uyesi

yetiqtirme programurrn sekretarya hizmetlerinin, programa iliqkin ig ve iglemlerin ytlrutiilmesi

ile her ttirlU harcamanrn yaprlmasrnda yetkili ve sorumlu birimi,

e) Oyp Kurum Koordinattirii: Oyp Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin

ytikseko$etim kurumu adma ytiriittiflmesinden sorumlu, tist yonetici tarafindan belirlenen ve

tist ydneticiye kargr sorumlu olan kigiyi,'

D Oyp puanr: Ogretim Uyesi Yetiqtirme Programma aragtrma gorevlisi olgq
atanmak uzere veya alan sillavlna girebilmbk igin yi da program gere$ince bif OYP

universitesinde lisansustti e[itim-ogreiim gormek amacryla bagvuran her bir oYP aragtrma

;;;;;liri ir vOi ytirrutme Kurulunca s lnci madde kapsamurda belirlenen kriter ve oranlar

dikkate alurarak tresaptanan puanL (Defigiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile

yaprlmrgtrr.)

g) Oyp Universitesi: Ogetim Uyesi Yetigtirme Programt kapsamurda lisanstistti

e[itim Jlretim vermesi Yt[Utme Kurulunca uygun gortrlen ytrksekolretim kurumunu,



[) Yabancr Dil Srnavr: [IDS, KPDS, YDS veya eqdeserlilipi Olgme, Segme ve

Yerlegtirme Merkezi Bagkan!$r tarafindan belirlenen dil suravurL

h) Alan Srnavr: Ytirritme Kurulunca belirlenen alanlarda yapilan" adaylann ilgili bilim
alamnda bilgi, yetkinlik ve ifade gtictinii olgerq sonucu agrklandr[r tarilrten itibaren iki ytl
gegerli olan ve-aym alanda Oyp aragtrma gorevlisi kadrolanna ba$vurularda kullanrlacak

iaz* velveya sOzlU smavL @efipiktik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile
yaprlmrgtrr.)

r) YOK: Ytikseko$etim Kurulunu,

i) yiiksek6lretim Kurumu: Devlet trniversiteleri ile yuksek teknoloji enstitUlerini,

j) Yiiriitme Kurulu: Ytiksekosretim Kurulu Ytinitme Kurulunu,

B yOK/Oyp Komisyonu: Ytrksekogetim Kurulu Bapkam tarafindan bir Yurutme

Kurulu iyesinin uatar,hguria farkh alanlarda en az beg Olretim uyesinden oluqturulan

komisyonu,

ifade eder.

irNci SOLUNI
OYPKadrolanrBagvuru,DeferlendirmeveAtama

Kadrolann belirlenmesi
MADDE 4 -(1) H;yil Merkezi Yonetim Btitge Kanunu ile OYP aragtrma g0revlisi

kadrolarma Uu prog;; gerievesinde yaprlacak a!am1 saytla' belirlenir' Atama yaprlacak

;;G*" goreviisi-kadro rzinlerinin ytilstkog91ry kurumlarma dalrhmr Ytrkseko$etim

Kurulunca yaprlu. ytiksekogretrm kurumla. dyp kapsamrnda atamak istedikleri araqtrma

gorevlisi kadrolarr ile bagiracak adaylar$a *Tg:uk lisans veya lisansustti mezuniyet

alanlarlra iligkln Ozel gartiarr belirleyrp YOK'e-.U.ifdir.u .YOK 
Ytirtitme Kurulu tarafurdan

belirlenen atamay"pril.k oyp ;"$t,,,n" g.revrisi kadrorarq yoK'un internet sitesinde ilan

edilir.

OYP puanr
MADDE 5- (1) Ogretim Uyesi Yetiqtirme Programrna araqtrma gorevlisi "H*

atanmak ijzerc veya alan slnavma girebilmlk_ igin ya da program geresince bir oYP

Universitesinde lisanstisti,i e[itim-ogrriirn gormek amacryla bagvuran her bir oYP ara$trma

;;;;;il;;r urOvp pu*irt ruprann. (nceiqiklik 14.0s.201s tarihli Genel Kurul Karan

ile yaprlmrg0r.)

(2) oYP puanxxul hesaplanmasrnda lisans not ortalamasurm o/o 35',i' Akademik Personel

ve Lisanstistu EEitim Girip Srnavr larEs) puanur %050'si ve varsa yabancr dil srnavr puamn o/o

l5,i dikkate atur'. luegiiilirili zs.tz.zoti tarihti Genel Kurul Karan ile yaprlmr$trr') Bu

ptran en son girrren afBs ve yabancr dil surav sonuglarura g6re gtincellenebilir. Adaylarur

mezun olduklan alanlardaki baqvurularurda sdz konusu puanlar arasurda 10 puana kadar



yilzdelik oranlarul artrmaya veya eksiltmeye ve OYP puanml Yo I}'a kadar artrmaya YOK
Ytiri.itme Kurulu yetkil idir.

(3) Alan Smav Puaru ile OYP aragtrma gorevlisi kadrolarrna bagvuracak adaylarrn OYP
puanmm hesaplanmasmda lisans not ortalamasmm o/o 20'sy Akademik Personel ve Lisansustti

E[itim Girig Suravr (ALES) puanmm %25'\ Alan Surav Puarunur To 40'tve varsa Yabancr Dil
Srravr Puarunur o ls'idikkate alnr. (Defipiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile
yapilmgtr.)

(4) Ytirutme Kurulu, programn nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir bigimde

y0rutulebilmesi igin gerekli tedbirleri alr.

BaEvuru, defierlendinne ve atama
1y1AOUE 6 - (1) Adaylar, ilan edilen OYP aragtrma gdrevlisi kadrolarna ba,gvurularuu,

yOK'Un internet sitesi gzerinden beyan usuhine gdre yapar. OYP aragtrma gdrevlisi

kadrolarura yerlegtirmeler OYP puaru esas alnarak merkezi sistemle yaprlr ve sonuglar

YtirUtme Kurulunca onaylanmasrnt mtlteakip YOK tarafmdan ilan edilir.

(2) Alan Suravma bagvuran adaylar arasurdan, OYP puam en ytiksek puandan

baglanaral ilan edilen kadro say$mm en az dort katr kadar aday ga$rlr (Dort katurdan daha

fazla aday ga[rrlmasura Yurtitme Kurulu yetkilidir). Son sradaki aday ile esit puaru olan di[er

adaylarur da ba"urularr kabul edilir. (De[igiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile
yapilmghr.)

(3) Alan smavL Universitelerin ilgili bilim alamnda g0rev yapan dtretim tiyeleri

arasmdan yiiksekti$retim Kurulu Ba;kanh[rnca belirlenen snav komisyonu/komisyonlart

tarafurdan yaprlg. @efigiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile yaprlmr$hr.)

(4) Adaylarrn ilan edilen kadrolara atamalan" yerlegtirildikleri yi.iksekO$etim kurumlarr

tarafindan 2547 sayfu Kanunun 33 uncu maddesi uyarnca yaprlr. Atamalan srasurda

beyanlarnn do[rululunun kontrolu ilgili ytikseko$retim kurumunca yaprlr. Atamalar; yabanct

dii puam 50'nii altrida olanlar igin en gok bir yil, yabancr dil puam 50-65 (65 harig) puan

arasurda olanlar igin ise en gok iki yrl stireyle yaprlr'

(5) Kendilerine avantaj sa[lamak amacryla yanhg beyanda bulunduklan tespit

edilenleiin Oyp aragtrma gorevlisi kadtolaru:a atamast yaplmaz. Yanhg beyanda bulundupu

halde atamasr yaprlan *ugi,r*u gorevlilerinin atama iglemleri ile ilgili ttim cezai ve hukuki

sorumluluk ltgitrve ve atamayr yapan ytiksekogetim kurumu yetkililerine aittir' (Deligiklik

14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile yaprlmrgtrr')

(6) Oyp kapsamurda aragtnma gdrevlisi kgdrgsuna atanrnaya hak kazandrfr halde

goreve iultu*uy*t*, goreve uasiaa*tan sonra istifa edenler ile kendilerine avantaj saglamak

o:mac,yla yanhj beyania bulundufu igin atamasr yaprlmayanlarn yeniden -Ow aragtrma

lor.uiiri iadrolalna bagvurmalari traiinde Ovp puantarr iki yrl sureyle % 20 oranurda

iuqrinutijn. (Deligiklik 1+.OS.ZOfS tarihli Genel Kurul Karan ite yaprlmrgfir.)



UCUNcU rolUvt
Yabancr Dil E$timi ve Lisansiistii Efitim-Ofretim

Yurt iginde yabanct dil eEitimi
MADDE 7 - (1) OYP kapsamrnda ytiksekci[retim kurumlarma atanan ve yabancr dil

puanl65'in alturda olan aragtrma gorevlileri OYP puanlarr ve tercihleri esas alurarak merkezi
yerlegtirme sistemi ile Ytlksekogretim YUrUtme Kurulunun belirledili yurtigindeki

yuksekogretim kurumlarma altr ay stireyle dil e[itimi almak rizere yerlegtirilir.

(2) OYP araEtrma gdrevlileri, efitim stiresi boyunca yabancr dil elitimi veren

ytrksekd$retim kurumlannda 2547 sayfiKanunun 39 uncu maddesinin birinci frkrasr uyarmca

gOrevlendirilirler.

(3) OYP aragtrma gorevlilerinin yurtigi yabanct dil e[itimine katrlmalart ve devam

etmelerizorunludur. Dil epitimine katrlmayanlarur veya yeterli dil puam almrq olsalar dahi dil

e[itimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) r$ girnU devam etmeyenlerin kadro ile iligikleri
kesilir.

(4) Yurtiqindeki yabancr dil elitimini tamamlayan OYP aragtrma gorevlileri" bagkaca

bir igleme gerek kalmakizrn kadrolarurur bulundupu yuksekoSretim kurumlarma donerler ve

k*o*l*-i bilgilendirirler. Ancak OYP aragtrma gorevlisi olarak atand€r tarihten itibaren;

yabancr dil puim 50'nin alturda olan am$trma gorev_lilerinin bir yrhn sonund4 yabancr dil

pu*t 65,in alturda olan aragtrma gorevlilerinin ise rki yrlur sonunda kadrolarr ile iligikleri

kesilir.

Yurt drgrnda Yabancr dil efi'itimi
MADDE 8- (j) OVf araqtgma gorevlilerinden aga[rdaki gartlan tagryanlar, istekleri

halinde yabancr dii egitimi igin en fazla aIfi ay srireyle 2547 sayfu Kanunun 39 uncu

madde sinin b irinci fikrasr kap samurda yurtdr; rna g6nderilebilir.

(2) Aragtgma gorevlilerinin yurt dqurda yabanct dil elitimi alabilmeleri igin;

a) Bagvuru tarihinden 6nceki beg yrl iginde alurmrq olmak kaydryla, e[itim almak

istedikleii yub*rt dile iligkin yabancr dii suravurdan en aa 65 puan almrq olmak ya da

eieterligi'OSvrrrr tarafindan kabul edilbn yabancr dil suravlarmdan egdeper puan aknrq olmak,

b) yurtdryrndaki bir ytrksekosretim kurumundan yabancr dil e$itimi igin antetli ve

imzah kabul belge s i almak,
gereklidir.

(3) yabancr Dil EEitimi igin yurtdrgura gonderilecek ara$trma gorevlilerinden

belirlenen gartlarr saSlayanli, bagh tutundugu faktilte veya enstituye bpvulularrm yaparlar'

Enstitii/Fakulte yonelim kurulunda de[erlendirilerek y4dt!T3 gonderilmegi uvsun bulunan

bagvurular ilgili rektorltrk aracrhgryh loK',e teklif edilir. Rektorluklerce YOK'9 gonderilen

teklifler Yurtrtme Kurulunda goniqrilerek karara ba[lanr.



(4) Yabancr Dil Egitimi almak igin yurtdArna gonderilecek aragtrma g0revlilerine yol

masrafi, yevmiye ve zorunlu saphk sigortasq yabancr dil e[itim giderleri olarak yaprlacak

6demeler rilke ve odeme unsurlarr itibarryla Ytirtitme Kurulu tarafindan bir liste halinde

belirlenir ve ilgililere duyurulur. YOK Strateji Geligtirme Dairesi Bagkanh[r tarafindan

aragtrma gorevlisi igin kadrolarmm bulundu$u ytiksekoSretim kurumuna aktanlacak kayna$m

tutarL kaynak aktanmr tarihindeki TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr doviz satrg kuru esas

alnarak hesaplanan Ttirk Lirasr tutarmr gegemez. Kaynak aktanlma tarihinden sonra meydana

gelecek kur farklarr higbir gekilde dikkate alnmaz. Bu Odemeler drpurda ilgililere herhangi bir

ad altlrda odeme yapilamaz.

(5) Yabancr dil egitimini bagarr ile tamamlayamayan, YUksek0$etim Yurutme Kurulu

tarafindan belirlenen lisanstistu esitim programlarurdan birine baqlamayan, OYP'ye devam

etmeyen, kadrosunun bulundufu ytrkseko$retim kurumunda gorevine ba;lamayan veya

gorevine baqlayrp mecburi hizmet yrilnimlulu$tinii yerine getirmeyen aragtnma gorevlilerinin

Itigitteri tesiterek haklannda imzaiadrklan "Ytiklenme Senedi ile Muteber Imzah Mriteselsil

Kefalet Senedi" hukumleri uyarmca iqlem yaprlr.

Lisansfistfi efitim kontenjanlan ve yerlegtirme
MADDE 9 -(1) Ogretim Uyesi yetigtirme programma katrlmak isteyen ytikseko$retim

kurumlarr, lisanstistu igiti* u.r"bilecekleri anabilim dallaruru bu anabilim dallanndaki ogretim

uyesi sayrialnr, e[itiml[retim ve aragtrma altyaprlarml OYP drgr lisansi,istti 6$enci saylsl ve

Of? tuprumrlrda-lisanstistti e[itim vermeyi ptanlid*lan aragtrma gorevlisi sayilarur YOK'e

bildirir.

(2) yOK ytirutme Kurulu karan ile OYP kapsamurda desteklenecek lisanstistti

programlar ile kontenjanlan belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YOK'rin internet

sitesinde ilan edilir.
(3) Belirlenen kontenjanlara bagvuracak _ adaylarda aranacak asgari Frtlar

vukr.kdgretim kurumlarmm onirileri dikkate alurarak Ytirtitme Kurulu tarafindan belirlenir.

Lisansuslu e[itim kontenjanlarura yerlegtirmeler adaylarur OYP puanl esas ahnarak Ytlnitme

Kurulu tarafindan merkezi sistemle gergekleqtirilir'

(a) Ozel yetenek suravryla lisanstistil egitime oSrenci kabul eden anabilim dallan igin

ilgili ytiksekogritim kurumunca 6zel yetenek srlavr yaprlr. De[erlendirm.e ve yerlegtirme

"i"vrjri, 
OiF pu*rn Vo 75'i ve iigili ytiksektigetim kurumunca yaprlan 6zel yetenek

smavmm Vo 25' i hesaplanarak yaprlr.

(5) Oyp kapsamurda atanan ve yabancr dil surav pua$ 65 ve tiaeri olan aragtrma

gorevlileri, vOf iri"n"dan yerlegtrildikieri OyP lisansostti programlarura kayrt yaptrd{<tan

ilt t6k yflrritme Kwuli karan lle 2547 sayrh Kanunun 35 inci maddesi uvarurca OYP

kapsamurdaki diler yriksekofretrm kurumlarurda g0revlendirilebilirler. Talepleri halinde OYP

kapsamrnda atanan ue yauani dil puam 65 ve tieeri olan aragtrma gOrevlileri ytiksek lisans ve

dolaora elitimlerini aiandrklan yiiksekogetim kwumlarlrdan da alabilirler' Ancak kurulug

tarihinden itibaren 10 yrl gegm.y-en ytrtsetogetim kurumlarma atanrp da Doktora e$itimlerini

yilil trniversitelerde yapan ara$trma goreilileri oYP desteklerinden frydalanamazlw.rlgili
'"i""0" Oyt kapsurn111dn e[itim urrrrr- programlara sahip yttksekOf,retim kurumlan kendi

kadrolarma atarnnaragtrma gorevlilerini vOr Ytirtitme Kurulu karart gerekmeksizin doktora

rgittrn*. baglatabiiirler. peEiliklik 25.09 ,20t4 tarihli Genel Kurul Karan ile yaprlmr'trr')



(6) Atandrgr tarihte veya yurtigi yabancr dil efitimi sonunda, Yabancr dil puanr 65 ve

tieeri olan OYP aragtrma g0revlilerinirq Ytikseko$etim Ytir0tme Kurulu tarafurdan belirlenen
lisansustii eiitim programlarmdan birine baglamamalart durumunda kadrolan ile iliqikleri
kesilir.

(7) OW kapsamurda atanmrq olup, atanma tarihinden Once Ytinutme

Kurulunca belirlenen lisanstistti elitim kontenjanlan drgrnda bagka bir yiksekof,retim
kurumu ve/veya boltimde lisanstrstti e[itime baglamrg aragtrma gOrevlilerine ayru yerde

lisansiistu e$itim yaptrmak isteyen yi.lksek0$etim kurumlarurn kontenjan talepleri" Ytiriltme
Kurulunca karara ba$anr.

(S) Oyp kapsamurda atanmrg olup, atanma tarihinden sonra Y{irtitme

Kurulunca belirlenen lisanstistti e$itim kontenjanlarr drgrnda bagka bir y[ksekopretim kurumu

velveya bolUmde lisanstistii e[itime baglamrg aragtrma gdrevlilerine aym yerde lisansristu

esitim yaptrmak isteyen ytiksekosretim kurumlarurur kontenjan talepleri de$erlendirmeye

alttmaz.

(9) Halen bir devlet yriksekogretim kurumunda lisanstlstti (yuksek lisans, doktor4

bgtgnlegik doktora) eSitimine devam eden OYP aragtrma gcirevlilerinin devam ettikleri

ytiksek6lretim kurumu/boltim/anabilim dah Yukseko$etim Kurulu karart ile ilan edilen OYP

kupru**da lisansustu e[itim yapabilecek yuksekO[retim kurumlart arasmda yer altyorsa, bu

anabilim dafuna yerlegen ara$trma gorevlileri bu ytiksekii$etim kurumuna tahsis edilen

lisansiist1i elitim konienjanlarr drgurda tutulur. Ytiksekolretim kurumunun bu durumdaki

aragtfma gdrevlileri igin kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) OYP kapsamurda yrtksek lisans e$itimini tamamlayan aragtrma gorevlilerinin

doktora elitimterine bir baqka yerde devam etmelerine ytikseko$retim kurumunun teklifi

ttzerine Ytirutme Kurulunca karar verilir.

(11) OYP aragtrma gorevlilerinin atandrklan anabilim dahnda lisansiistu efitim
yapmalal esastr. AVru Utitumde olmak kaydryla atandftlarr anabilim dah drgndaki bir

u*Ultitn dalurda lisansostti efitim yaptrmak ytikseko$etim kurumunun takdirindedir. Ancak,

boltim degigikli[i ytilsekogreti* t urumununteklifi ve Yurtitme Kwul karart ile yaprlabilir'

(12) Ogretim riyesi yetigtirmek amacryla O$retim elemant temininde giiglilk gekilen

alanlarda ytrkiektlgreti. t**-lan tarafindan lisanstistu epitim programlarnur agilmast

hususunda Ytirtitme Kwulu gerekli tedbirleri aln.

Ogrenim siiresi
MADDE 10 - (l) OYP aragtrma gdrevlilerinin o$enim stireleri Lisanstistti Efitim ve

Ogretim y6netmeligina'e'Uetirlenen azani o$enim stireleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve

do-kuzuncu frkralari uyarmca OYP kapsamlna alman araqtrma gorevlilerinin yabancr dil

puanlarurur 65'in altrnda olmasr nedeniyle yabancr dil.e$itimi almalan dwumunda Lisanstistti

b$* ;t Ogetim Yonetmeli[inde Uetirtenen azani O$enim surelerine 6 ay eklenir Stil

kJnusu yonJtmelikte belirlenen azami oprenim siirelerine eklenen stirede aluran bilimsel

haznhk elitimi sirreleri igin o.rP kapsamrnda ytiksekci$retim kurumlarna destek yaprlmaz.

(2) Bu Usul ve Esaslar gere[ince yabancr dil yeterlilipi sa$lamak igin verilen sureler ile

LisansUstU E[itim ve ogretim Yonetmeli$i gere[ince azami sure iginde gahgmalarmt

6



tamamlayamayalr, Oyp'ye devam etmek istemeyen" kadrosunun bulundufu ytiksekolretim
kurumunda gdrevine baglamayan veya g0revine baglayrp mecburi hizmet yukumlulu$iinu

yerine getirmeyen OYP araqtrma gorevlilerinin iligikleri kesilerek haklarmda taahhtitname ve

kefaletname senedi uyarmca iglem yapilr.

(3) Oyp kapsamurda atanan aragtrma g6revlileri" lisans0stii e$itim yaptrklart
piksekolretim kurumunun ilgili kararlarura uymakla yrikumludtir.

(4) YOK tarafindan ilan edilen lisanstistii esitim kontenjanlanna yerlegtirilen araqtrma

g6revlilerinin Oyp t<aOrosu ile iligiklerinin kesilmesi halinde, lisansilstil epitimle de iliqikleri kesilir.

(De[ipiklik 12.02.2015 tarihli Genel Kurul Karan ile yapilmtgttr.)

Danrgman atanmast ve tez izleme komitesi
MADDE 11 - (l) OYP ara;trma gorevlilerine, lisansustri o$enim igin kayflt

olduklal enstitri tarafindan bir damqman gorevlendirilir. Dantgman, her yarryrl sonunda

aragtnma g6revlisi hakkrnda ltazflayacalr de[erlendirme raporunu enstitUye sunar. Bu raporlar

dtiaenli olarak o$encinin mecburi hizmet yukUmlusU olduf,u yukseko$etim kurumuna

gonderilr.

(2) 2547 sayrft Kanunun 35 inci maddesi uyarrnca bir bagka yuksekO$etim kurumunda

gorevlendirilen eivp aragtrma gorevlilerq mecburi hizmetle yukumlu bulunduklart

i'tikseko[retim kurumlarura yrlda bir kez bilgilendirme amacryla rapor sunmakla ytikumludtiLr.

(3) Dersleri bagarr ile tamamlayuakteza$amasma gegen OYP ara;trma gOrevlilert,tez

damgmanurlr olumlu gorir$u ve YOK Ytirtitme Kurulu karart ile atandftlarr ytiksekotretim

kurumunda tez gahgmalarmr ytiriltebilirler.

n0rutrxcU sOLtiM
Kaynak Aktanmr, Oyf Ciderleri ve Ilarcamalar

Kaynak aktanmt
mipnB 12- (l) 2547 sayir Kanunun 10 uncu maddesi uyarmca ywt iginde ve yurt

drgrnda ogetim uyesi yetigtirilmesi amacryla Yuks:|9_getim Kurulu butgesinin mevcut veya

yrni ugrti.ak teriiplerine'kaydedilen odenekten OYP gergevesinde desteklenmesine karar

verilenbagvurutara itigtin V6f Yurritme Kurulu tarafindan uygun gOrtilen tutarlar, tahakkuk

ettgilmek suretiyle iigili yiikseko[retim kurumu butgesine aktarrlr' Oyp kapsamrnd4

ytiksekolretim [*u*I*ri aktarrlan' tutarlann kargrhsr, ilgili yiiksekolretim kurumu

tarafrndan bg yan&an (B) isaretli cetveline dz geIir, diper yandan (A) iqaretli cetvele odenek

olarak tayoeoitir. K"y"rk aktanmr, OYP aragtrma gorevlilerinin lisansostii efitim gordifieri

ytlksekolretim kurumlanna yaprlr'

(2) Oyp ara.gtrma g6revlisi kadrosuna atananlar igin kaynak aktartmt Yiirotme Kurulu

karart tizerine YaPrlr.

(3) 2010 yrlndan once OYP'ye dahil olan araqtrma gOrevlilerine Ytrksekof,retim

Kurulu tarafurdan kaynak aktarrmr yaplirmaz'



OYP giderleri
MADDE 13- (l) OYP aragtnma gorevlilerinin efitimleri stiresince kullarulmak iszere

Ytiksek6fretim Kwulu tarafindan her bir OYP ara$trma gOrevlisi igin esitim-O$etrm ve

aragtnmiamacryla ytiksekopretim kurumuna aktanlan kaynaklar; OYP kapsamrndaki proje

giderleri, yurt iginde veya yurt drqnda yaprlacak yabancr dil eSitimi giderleri, lisansiistti

igitimin tez agamasmda yurt drgmda stirdrirUlecek bir bcilUmtine iligkin ara.gtrma giderleri,

e$itim-tigretim igin gerekli ahmlar, temel ofis ekipmanlarq sarf malzemeleri, makine-teqhizat

a|m, bakrm, onalm ve destek harcamalarL OYP araqtrma gOrevlilerinin yrlda toplam l5 gunu

agmayacak gekilde yurtigi veya yurtdrgr bilimsel amagh toplantrlara katrlmalan (6245 sayrlt

Harcgah Kanunu uyarmca yaprlan odemeler dahil) igin kullanrlr. (Delipiktik 09.04.2015

tarihli Genel Kurul Karan ile yaprlmrphr.)

OW t<aynaklanntn kullanrmr
MADDE 14- (1) OW kapsamrrda ytiksekO$etim kurumlarura odenen tutarlardan

yaprlacak odemelere iligkin gider gergeklegtirme iglemleri OYP Kurum Koordinasyon Birimi

tarafindan yerine getirilir.

Aktarma ve iade
MADDE 15 - (1) OYP kapsamurda yriksek0$etim kurumlarma ddenen tutarlar her bir

Oyp araqtgma gorevlisiigin Uu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanu. Amact do[rultusunda

kullarulamayacaE anlagrlan tutarlar arasurda ve diler gider gruplarma aktarma yaprlamaz- Bu

kapsamda ytikset<Ogetim kurumlarura aktanlan tutarlardan kullamlmayanlar, YOK'Un ilgili

hesaplarna iade edilir.

BE$iNCi n6r,iiu
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Harcama belgeleri ve muhafazasr
MADDE f O-?f ) Oyp kapsamrnda yaprlan harcamalarrn belgelendirilmesinde Merkezi

yonetun Harcama eelgeteri ytinetmeli[i htrktmleri uygularur, OYp fraliyetleri ile ilgili her

ti1'lti iglem ve harcam"alara iligkin bellelerin nushalan, ilgili ytiksekopretrm kurumu OYP

Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hiikumlere gOre muhafaza edilir ve denetime ltazr

halde bulundurulur.

Sorumluluk
MADDE fZ- tf l yuksekogretim kurumlafl, bu Usul ve F.saslar ile kendilerine verilen

g6revlerin mevzuata 
"yg"" 

olarak ve etkin bir gekilde ytri.ittiLlmesinden ve YOK'e gerekli bilgi

akrgurn saplanmasurdan sorumludur.

(2) Oyp'nin igleyigi YOK tarafindan :r;lenk ve Devlet yukseko$etim kurumlarnm

o[retim tiyesi ihtiyacurn kargrlanmasura katkrsr de$erlendirilir' Bu amaqla.S*$qgIT
kinumla'"itibalyla Oyp kapsamurda yaprlan atama saymL gider unsyrlarr itibarryla YoK

tarafindan sa$lanan destek iutan, sistemden grkan saylsl' mecburi hizmete baqlayan ve

baplamayan say$l, yabancr dil e[itimine katrlanlarm ve baqarrh olanlarur sayNl ve benzeri

veriler ile sistemin 
"igle[ine ililkL de[erlendirmeyi igeren bq. rapor, mali yrhn bitimurden

itibaren ug ay iginde ytrutme Kurulu tarafurdan hazrlanarak YOK Genel Kuruluna sunulur ve

bir orne[i Maliye Bakanh[rna gOnderilir'
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Denetim
MADDE 18- (l) Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda yapilan harcamalar, 5018 sayrh Kamu

Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununa gore denetlenir. OYP'nur uygulanmasrna iligkin olarak
ytiksekogretim kurumunca yaprlan ig denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykrrhk tegkil
eden bir hususun tespiti halinde, bu dwum ilgili yriksekd$retim kurumu tarafindan YOK' e

iletilir. OYP'nin yiksekoSretim kurumlarlrdaki uygulamalan gerek gOriilmesi halinde aynca
YOK tarafindan denetlenebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda yaprlan harcamalar Sayrqtay denetimine tabidir.

Yiiriirliikten kaldtnlan diizenleme
MADDE 19- (1) 26.06.2012 tarihli onayla ytiLrtiLrltise giren O$retim Uyesi Yetiqtirme

Pro gramura iligkin Usul ve Esaslar ytirtirliikten kald ntlmryt r

Yiiriirliik
MADDE 20- (1) Bu Usul ve Esaslar, YOK Genel Kurul Karan ile ytiri,rluie girer.

Yiiriitme
MADDE 2l- (I) Bu Usul ve Esaslan YUksekdlretim Kurulu Bagkam ytir0tur.


