NC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar n amac , yüksekö retim kurumlar na Ö retim Üyesi
Yeti tirme Program kapsam nda ö retim üyesi yeti tirilmesi amac yla ara rma görevlisi
kadrolar na atananlara ili kin usul ve esaslar düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 say
Yüksekö retim Kanununun 10 uncu
maddesi ve y
merkezi yönetim bütçe kanununun ilgili hükümlerine dayan larak
haz rlanm r.
Tan mlar ve k saltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)Gerçekle tirme Görevlisi: Harcama yetkilisi taraf ndan ÖYP Kurum Koordinasyon
Biriminde veya di er birimlerde görevli personel aras ndan belirlenen ki i ya da ki ileri,
b)Harcama Yetkilisi : ÖYP Kurum Koordinatörünü,
c)ÖYP : Ö retim üyesi yeti tirilmesi amac yla Yüksekö retim Kurulunun uygun gördü ü
yüksekö retim kurumlar nda aç lan Ö retim Üyesi Yeti tirme Program ,
ç)ÖYP Ara rma Görevlisi: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda atanan
ara rma görevlisini,
d)ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yüksekö retim kurumlar nda Ö retim Üyesi
Yeti tirme Program n sekretarya hizmetlerinin, programa ili kin i ve i lemlerin
yürütülmesi ile her türlü harcaman n yap lmas nda yetkili ve sorumlu birimi,
e)ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yüksekö retim kurumu ad na yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici taraf ndan belirlenen
ve üst yöneticiye kar sorumlu olan ki iyi,
f)ÖYP Puan :
retim Üyesi Yeti tirme Program na ara rma görevlisi olarak atanmak
üzere veya alan s nav na girebilmek için ya da program gere ince bir ÖYP Üniversitesinde
lisansüstü e itim-ö retim görmek amac yla ba vuran her bir ÖYP ara rma görevlisi için
YÖK Yürütme Kurulunca 5 inci madde kapsam nda belirlenen kriter ve oranlar dikkate
al narak hesaplanan puan ,(De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile
yap lm
r.)
g)ÖYP Üniversitesi: Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda lisansüstü e itim
retim vermesi Yürütme Kurulunca uygun görülen yüksekö retim kurumunu,
)Yabanc Dil S nav : ÜDS, KPDS, YDS veya e de erlili i Ölçme, Seçme ve Yerle tirme
Merkezi Ba kanl
taraf ndan belirlenen dil s nav ,
h)Alan S nav : Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda yap lan, adaylar n ilgili bilim
alan nda bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu aç kland
tarihten itibaren iki y l
geçerli olan ve ayn alanda ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurularda kullan lacak
yaz ve/veya sözlü s nav , (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile
yap lm
r.)
)YÖK: Yüksekö retim Kurulunu,
i)Yüksekö retim Kurumu: Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,
j)Yürütme Kurulu: Yüksekö retim Kurulu Yürütme Kurulunu,
k)YÖK/ÖYP Komisyonu : Yüksekö retim Kurulu Ba kan taraf ndan bir Yürütme Kurulu
üyesinin ba kanl nda farkl alanlarda en az be ö retim üyesinden olu turulan
komisyonu,

ifade eder.
NC BÖLÜM
ÖYP Kadrolar , Ba vuru, De erlendirme ve Atama
Kadrolar n belirlenmesi
MADDE 4 –(1) Her y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP ara rma görevlisi
kadrolar na bu program çerçevesinde yap lacak atama say lar belirlenir. Atama yap lacak
ara rma görevlisi kadro izinlerinin yüksekö retim kurumlar na da
Yüksekö retim
Kurulunca yap r. Yüksekö retim kurumlar ÖYP kapsam nda atamak istedikleri ara rma
görevlisi kadrolar ile ba vuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet
alanlar na ili kin özel artlar belirleyip YÖK'e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan
belirlenen atama yap lacak ÖYP ara rma görevlisi kadrolar , YÖK'ün internet sitesinde
ilan edilir.
ÖYP puan
MADDE 5- (1) Ö retim Üyesi Yeti tirme Program na ara rma görevlisi olarak atanmak
üzere veya alan s nav na girebilmek için ya da program gere ince bir ÖYP Üniversitesinde
lisansüstü e itim-ö retim görmek amac yla ba vuran her bir ÖYP ara rma görevlisi için
bir ÖYP puan hesaplan r. (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile
yap lm
r.)
(2) ÖYP puan n hesaplanmas nda lisans not ortalamas n % 35'i, Akademik Personel ve
Lisansüstü E itim Giri S nav (ALES) puan n % 50'si ve varsa yabanc dil s nav puan n %
15'i dikkate al r. (De
iklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Karar
ile
yap lm
r.) Bu puan en son girilen ALES ve yabanc dil s nav sonuçlar na göre
güncellenebilir. Adaylar n mezun olduklar alanlardaki ba vurular nda söz konusu puanlar
aras nda 10 puana kadar yüzdelik oranlar
art rmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puan
%
10'a kadar art rmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
(3) Alan S nav Puan ile ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vuracak adaylar n ÖYP
puan n hesaplanmas nda lisans not ortalamas n % 20'si, Akademik Personel ve
Lisansüstü E itim Giri S nav (ALES) puan n % 25'i, Alan S nav Puan n % 40' ve
varsa Yabanc Dil S nav Puan n % 15'i dikkate al r. (De
iklik 14.05.2015 tarihli
Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)
(4) Yürütme Kurulu, program n nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde
yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri al r.
Ba vuru, de erlendirme ve atama
MADDE 6 – (1) Adaylar, ilan edilen ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurular ,
YÖK'ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP ara rma görevlisi
kadrolar na yerle tirmeler ÖYP puan esas al narak merkezi sistemle yap r ve sonuçlar
Yürütme Kurulunca onaylanmas
müteakip YÖK taraf ndan ilan edilir.
(2) Alan S nav na ba vuran adaylar aras ndan, ÖYP puan en yüksek puandan ba lanarak
ilan edilen kadro say
n en az dört kat kadar aday ça
r (Dört kat ndan daha fazla
aday ça
lmas na Yürütme Kurulu yetkilidir). Son s radaki aday ile e it puan olan di er
adaylar n da ba vurular kabul edilir. (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul
Karar ile yap lm
r.)
(3) Alan s nav , üniversitelerin ilgili bilim alan nda görev yapan ö retim üyeleri aras ndan
Yüksekö retim Kurulu Ba kanl nca belirlenen s nav komisyonu/komisyonlar taraf ndan
yap r. (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)

(4) Adaylar n ilan edilen kadrolara atamalar , yerle tirildikleri yüksekö retim kurumlar
taraf ndan 2547 say Kanunun 33 üncü maddesi uyar nca yap r. Atamalar s ras nda
beyanlar n do rulu unun kontrolü ilgili yüksekö retim kurumunca yap r. Atamalar;
yabanc dil puan 50'nin alt nda olanlar için en çok bir y l, yabanc dil puan 50-65 (65
hariç) puan aras nda olanlar için ise en çok iki y l süreyle yap r.
(5) Kendilerine avantaj sa lamak amac yla yanl beyanda bulunduklar tespit edilenlerin
ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na atamas yap lmaz. Yanl beyanda bulundu u halde
atamas yap lan ara rma görevlilerinin atama i lemleri ile ilgili tüm cezai ve hukuki
sorumluluk
ilgiliye
ve
atamay
yapan
yüksekö retim
kurumu
yetkililerine
aittir. (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)
(6) ÖYP kapsam nda ara rma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazand
halde göreve
ba lamayanlar, göreve ba lad ktan sonra istifa edenler ile kendilerine avantaj sa lamak
amac yla yanl beyanda bulundu u için atamas yap lmayanlar n yeniden ÖYP ara rma
görevlisi kadrolar na ba vurmalar halinde ÖYP puanlar iki y l süreyle % 20 oran nda
dü ürülür. (De
iklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabanc Dil E itimi ve Lisansüstü E itim-Ö retim
Yurt içinde yabanc dil e itimi
MADDE 7 — (1) ÖYP kapsam nda yüksekö retim kurumlar na atanan ve yabanc dil puan
65'in alt nda olan ara rma görevlileri ÖYP puanlar ve tercihleri esas al narak merkezi
yerle tirme sistemi ile Yüksekö retim Yürütme Kurulunun belirledi i yurtiçindeki
yüksekö retim kurumlar na alt ay süreyle dil e itimi almak üzere yerle tirilir.
(2) ÖYP ara rma görevlileri, e itim süresi boyunca yabanc dil e itimi veren
yüksekö retim kurumlar nda 2547 say
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci f kras
uyar nca görevlendirilirler.
(3) ÖYP ara rma görevlilerinin yurtiçi yabanc dil e itimine kat lmalar ve devam etmeleri
zorunludur. Dil e itimine kat lmayanlar n veya yeterli dil puan alm olsalar dahi dil
itimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) i günü devam etmeyenlerin kadro ile ili ikleri
kesilir.
(4) Yurtiçindeki yabanc dil e itimini tamamlayan ÖYP ara rma görevlileri, ba kaca bir
leme gerek kalmaks n kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumlar na dönerler ve
kurumlar
bilgilendirirler. Ancak ÖYP ara rma görevlisi olarak atand
tarihten
itibaren; yabanc dil puan 50'nin alt nda olan ara rma görevlilerinin bir y n sonunda,
yabanc dil puan 65'in alt nda olan ara rma görevlilerinin ise iki y n sonunda kadrolar
ile ili ikleri kesilir.
Yurt d

nda yabanc dil e itimi

MADDE 8- (1) ÖYP ara rma görevlilerinden a
daki artlar ta yanlar, istekleri
halinde yabanc dil e itimi için en fazla alt ay süreyle 2547 say Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci f kras kapsam nda yurtd na gönderilebilir.
(2) Ara rma görevlilerinin yurt d nda yabanc dil e itimi alabilmeleri için;
a) Ba vuru tarihinden önceki be y l içinde al nm
olmak kayd yla, e itim almak
istedikleri yabanc dile ili kin yabanc dil s nav ndan en az 65 puan alm olmak ya da
de erli i ÖSYM taraf ndan kabul edilen yabanc dil s navlar ndan e de er puan alm
olmak,
b) Yurtd ndaki bir yüksekö retim kurumundan yabanc dil e itimi için antetli ve imzal
kabul belgesi almak,
gereklidir.
(3) Yabanc Dil E itimi için yurtd na gönderilecek ara rma görevlilerinden belirlenen
artlar sa layanlar, ba
bulundu u fakülte veya enstitüye ba vurular
yaparlar.
Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda de erlendirilerek yurtd na gönderilmesi uygun

bulunan ba vurular ilgili rektörlük arac
yla YÖK'e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK'e
gönderilen teklifler Yürütme Kurulunda görü ülerek karara ba lan r.
(4) Yabanc Dil E itimi almak için yurtd na gönderilecek ara rma görevlilerine yol
masraf , yevmiye ve zorunlu sa k sigortas , yabanc dil e itim giderleri olarak yap lacak
ödemeler ülke ve ödeme unsurlar itibar yla Yürütme Kurulu taraf ndan bir liste halinde
belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl
taraf ndan
ara rma görevlisi için kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumuna aktar lacak
kayna n tutar , kaynak aktar
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz
sat kuru esas al narak hesaplanan Türk Liras tutar
geçemez. Kaynak aktar lma
tarihinden sonra meydana gelecek kur farklar hiçbir ekilde dikkate al nmaz. Bu
ödemeler d nda ilgililere herhangi bir ad alt nda ödeme yap lamaz.
(5) Yabanc dil e itimini ba ar ile tamamlayamayan, Yüksekö retim Yürütme Kurulu
taraf ndan belirlenen lisansüstü e itim programlar ndan birine ba lamayan, ÖYP'ye devam
etmeyen, kadrosunun bulundu u yüksekö retim kurumunda görevine ba lamayan veya
görevine ba lay p mecburi hizmet yükümlülü ünü yerine getirmeyen ara rma
görevlilerinin ili ikleri kesilerek haklar nda imzalad klar "Yüklenme Senedi ile Muteber
mzal Müteselsil Kefalet Senedi" hükümleri uyar nca i lem yap r.
Lisansüstü e itim kontenjanlar ve yerle tirme
MADDE 9 – (1) Ö retim üyesi yeti tirme program na kat lmak isteyen yüksekö retim
kurumlar , lisansüstü e itim verebilecekleri anabilim dallar , bu anabilim dallar ndaki
retim üyesi say lar , e itim ö retim ve ara rma altyap lar , ÖYP d
lisansüstü
renci say
ve ÖYP kapsam nda lisansüstü e itim vermeyi planlad klar ara rma
görevlisi say lar
YÖK'e bildirir.
(2) YÖK Yürütme Kurulu karar ile ÖYP kapsam nda desteklenecek lisansüstü programlar
ile kontenjanlar belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK'ün internet sitesinde
ilan edilir.
(3) Belirlenen kontenjanlara ba vuracak adaylarda aranacak asgari artlar yüksekö retim
kurumlar n önerileri dikkate al narak Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenir. Lisansüstü
itim kontenjanlar na yerle tirmeler adaylar n ÖYP puan esas al narak Yürütme Kurulu
taraf ndan merkezi sistemle gerçekle tirilir.
(4) Özel yetenek s nav yla lisansüstü e itime ö renci kabul eden anabilim dallar için ilgili
yüksekö retim kurumunca özel yetenek s nav yap r. De erlendirme ve yerle tirme
adaylar n ÖYP Puan n % 75'i ve ilgili yüksekö retim kurumunca yap lan özel yetenek
nav n % 25'i hesaplanarak yap r.
(5) ÖYP kapsam nda atanan ve yabanc dil s nav puan 65 ve üzeri olan ara rma
görevlileri, YÖK taraf ndan yerle tirildikleri ÖYP lisansüstü programlar na kay t
yapt rd ktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu karar ile 2547 say Kanunun 35 inci maddesi
uyar nca ÖYP kapsam ndaki di er yüksekö retim kurumlar nda görevlendirilebilirler.
Talepleri halinde ÖYP kapsam nda atanan ve yabanc dil puan 65 ve üzeri olan ara rma
görevlileri yüksek lisans e itimlerini atand klar yüksekö retim kurumlar ndan da
alabilirler. lgili alanda ÖYP kapsam nda e itim veren programlara sahip yüksekö retim
kurumlar kendi kadrolar na atanan ara rma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu karar
gerekmeksizin doktora e itimine ba latabilirler. (De
iklik 24.12.2015 tarihli Genel
Kurul Karar ile yap lm
r.)
(6) Atand
tarihte veya yurtiçi yabanc dil e itimi sonunda, Yabanc dil puan 65 ve üzeri
olan ÖYP ara rma görevlilerinin, Yüksekö retim Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenen
lisansüstü e itim programlar ndan birine ba lamamalar durumunda kadrolar ile ili ikleri
kesilir.
(7) ÖYP kapsam nda atanm olup, atanma tarihinden önce Yürütme Kurulunca belirlenen
lisansüstü e itim kontenjanlar d nda ba ka bir yüksekö retim kurumu ve/veya bölümde
lisansüstü e itime ba lam ara rma görevlilerine ayn yerde lisansüstü e itim yapt rmak
isteyen yüksekö retim kurumlar n kontenjan talepleri, Yürütme Kurulunca karara
ba lan r.

(8) ÖYP kapsam nda atanm
olup, atanma tarihinden sonra Yürütme Kurulunca
belirlenen lisansüstü e itim kontenjanlar d nda ba ka bir yüksekö retim kurumu
ve/veya bölümde lisansüstü e itime ba lam
ara rma görevlilerine ayn yerde
lisansüstü e itim yapt rmak isteyen yüksekö retim kurumlar n kontenjan talepleri
de erlendirmeye al nmaz.
(9) Halen bir devlet yüksekö retim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora,
bütünle ik doktora) e itimine devam eden ÖYP ara rma görevlilerinin devam ettikleri
yüksekö retim kurumu/bölüm/anabilim dal Yüksekö retim Kurulu karar ile ilan edilen
ÖYP kapsam nda lisansüstü e itim yapabilecek yüksekö retim kurumlar aras nda yer
al yorsa, bu anabilim dal na yerle en ara rma görevlileri bu yüksekö retim kurumuna
tahsis edilen lisansüstü e itim kontenjanlar d nda tutulur. Yüksekö retim kurumunun
bu durumdaki ara rma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.
(10) ÖYP kapsam nda yüksek lisans e itimini tamamlayan ara rma görevlilerinin doktora
itimlerine bir ba ka yerde devam etmelerine yüksekö retim kurumunun teklifi üzerine
Yürütme Kurulunca karar verilir.
(11) ÖYP ara rma görevlilerinin atand klar anabilim dal nda lisansüstü e itim yapmalar
esast r. Ayn bölümde olmak kayd yla atand klar anabilim dal d ndaki bir anabilim
dal nda lisansüstü e itim yapt rmak yüksekö retim kurumunun takdirindedir. Ancak,
bölüm de ikli i yüksekö retim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul karar ile yap labilir.
(12) Ö retim üyesi yeti tirmek amac yla ö retim eleman temininde güçlük çekilen
alanlarda yüksekö retim kurumlar taraf ndan lisansüstü e itim programlar n aç lmas
hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri al r.
renim süresi
MADDE 10 — (1) ÖYP ara rma görevlilerinin ö renim süreleri Lisansüstü E itim ve
retim Yönetmeli inde belirlenen azami ö renim süreleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve
dokuzuncu f kralar uyar nca ÖYP kapsam na al nan ara rma görevlilerinin yabanc dil
puanlar n 65'in alt nda olmas nedeniyle yabanc dil e itimi almalar durumunda
Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli inde belirlenen azami ö renim sürelerine 6 ay
eklenir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen azami ö renim sürelerine eklenen sürede
al nan bilimsel haz rl k e itimi süreleri için ÖYP kapsam nda yüksekö retim kurumlar na
destek yap lmaz.
(2) Bu Usul ve Esaslar gere ince yabanc dil yeterlili i sa lamak için verilen süreler ile
Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i gere ince azami süre içinde çal malar
tamamlayamayan,
ÖYP'ye
devam
etmek
istemeyen,
kadrosunun
bulundu u
yüksekö retim kurumunda görevine ba lamayan veya görevine ba lay p mecburi hizmet
yükümlülü ünü yerine getirmeyen ÖYP ara rma görevlilerinin ili ikleri kesilerek
haklar nda taahhütname ve kefaletname senedi uyar nca i lem yap r.
(3) ÖYP kapsam nda atanan ara rma görevlileri, lisansüstü e itim yapt klar
yüksekö retim kurumunun ilgili kararlar na uymakla yükümlüdür.
(4) YÖK taraf ndan ilan edilen lisansüstü e itim kontenjanlar na yerle tirilen ara rma
görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ili iklerinin kesilmesi lisansüstü e itimle de ili in kesilmesi
neticesini do urmaz." (De
iklik 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Karar ile
yap lm
r.)
Dan man atanmas ve tez izleme komitesi
MADDE 11 — (1) ÖYP ara rma görevlilerine, lisansüstü ö renim için kay tl olduklar
enstitü taraf ndan bir dan man görevlendirilir. Dan man, her yar l sonunda ara rma
görevlisi hakk nda haz rlayaca
de erlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar
düzenli olarak ö rencinin mecburi hizmet yükümlüsü oldu u yüksekö retim kurumuna
gönderilir.
(2) 2547 say Kanunun 35 inci maddesi uyar nca bir ba ka yüksekö retim kurumunda
görevlendirilen ÖYP ara rma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulunduklar

yüksekö retim kurumlar na y lda bir kez bilgilendirme amac yla rapor sunmakla
yükümlüdür.
(3) Derslerini ba ar ile tamamlayan ÖYP ara rma görevlileri kadrolar n bulundu u
üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu karar ile kadrolar n bulundu u yüksek
retim kurumlar na dönerler. Bu ara rma görevlilerine lisansüstü e itim çal malar n
gerektirdi i durumlarda k sa süreli olmak kayd yla izin verilir. (De
iklik 04.02.2016
tarihli Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaynak Aktar
, ÖYP Giderleri ve Harcamalar
Kaynak aktar
MADDE 12- (1) 2547 say Kanunun 10 uncu maddesi uyar nca yurt içinde ve yurt
nda ö retim üyesi yeti tirilmesi amac yla Yüksekö retim Kurulu bütçesinin mevcut
veya yeni aç lacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine
karar verilen ba vurulara ili kin YÖK Yürütme Kurulu taraf ndan uygun görülen tutarlar,
tahakkuk ettirilmek suretiyle ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine aktar r. ÖYP
kapsam nda, yüksekö retim kurumlar na aktar lan tutarlar n kar
, ilgili yüksekö retim
kurumu taraf ndan bir yandan (B) i aretli cetveline öz gelir, di er yandan (A) i aretli
cetvele ödenek olarak kaydedilir. Kaynak aktar
, ÖYP ara rma görevlilerinin lisansüstü
itim gördükleri yüksekö retim kurumlar na yap r.
(2) ÖYP ara rma görevlisi kadrosuna atananlar için kaynak aktar
Yürütme Kurulu
karar üzerine yap r.
(3) 2010 y ndan önce ÖYP'ye dahil olan ara rma görevlilerine Yüksekö retim Kurulu
taraf ndan kaynak aktar
yap lmaz.
ÖYP giderleri
MADDE 13- (1) ÖYP ara rma görevlilerinin e itimleri süresince kullan lmak üzere
Yüksekö retim Kurulu taraf ndan her bir ÖYP ara rma görevlisi için e itim-ö retim ve
ara rma amac yla yüksekö retim kurumuna aktar lan kaynaklar; ÖYP kapsam ndaki
proje giderleri, yurt içinde veya yurt d nda yap lacak yabanc dil e itimi giderleri,
lisansüstü e itimin tez a amas nda yurt d nda sürdürülecek bir bölümüne ili kin
ara rma giderleri, e itim-ö retim için gerekli al mlar, temel ofis ekipmanlar , sarf
malzemeleri, makine-teçhizat al m, bak m, onar m ve destek harcamalar , ÖYP ara rma
görevlilerinin y lda toplam 15 günü a mayacak ekilde yurtiçi veya yurtd bilimsel amaçl
toplant lara kat lmalar (6245 say Harc rah Kanunu uyar nca yap lan ödemeler dahil) için
kullan r. (De
iklik 09.04.2015 tarihli Genel Kurul Karar ile yap lm
r.)
ÖYP kaynaklar

n kullan

MADDE 14- (1) ÖYP kapsam nda yüksekö retim kurumlar na ödenen tutarlardan
yap lacak ödemelere ili kin gider gerçekle tirme i lemleri ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
taraf ndan yerine getirilir.
Aktarma ve iade
MADDE 15 - (1) ÖYP kapsam nda yüksekö retim kurumlar na ödenen tutarlar her bir
ÖYP ara rma görevlisi için bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcan r. Amac
do rultusunda kullan lamayaca
anla lan tutarlar aras nda ve di er gider gruplar na
aktarma yap lamaz. Bu kapsamda yüksekö retim kurumlar na aktar lan tutarlardan
kullan lmayanlar, YÖK'ün ilgili hesaplar na iade edilir.
BE NC BÖLÜM
Çe itli ve Son Hükümler

Harcama belgeleri ve muhafazas
MADDE 16- (1) ÖYP kapsam nda yap lan harcamalar n belgelendirilmesinde Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i hükümleri uygulan r. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her
türlü i lem ve harcamalara ili kin belgelerin nüshalar , ilgili yüksekö retim kurumu ÖYP
Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime
haz r halde bulundurulur.
Sorumluluk
MADDE 17 - (1) Yüksekö retim kurumlar , bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen
görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir ekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli
bilgi ak
n sa lanmas ndan sorumludur.
(2) ÖYP'nin i leyi i YÖK taraf ndan izlenir ve Devlet yüksekö retim kurumlar n ö retim
üyesi ihtiyac n kar lanmas na katk
de erlendirilir. Bu amaçla yüksekö retim
kurumlar itibar yla ÖYP kapsam nda yap lan atama say , gider unsurlar itibar yla YÖK
taraf ndan sa lanan destek tutar , sistemden ç kan say , mecburi hizmete ba layan ve
ba lamayan say , yabanc dil e itimine kat lanlar n ve ba ar olanlar n say ve benzeri
veriler ile sistemin i le ine ili kin de erlendirmeyi içeren bir rapor, mali y n bitiminden
itibaren üç ay içinde Yürütme Kurulu taraf ndan haz rlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur
ve bir örne i Maliye Bakanl na gönderilir.
Denetim
MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsam nda yap lan harcamalar, 5018 say Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP'n n uygulanmas na ili kin olarak
yüksekö retim kurumunca yap lan iç denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara ayk
k
te kil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yüksekö retim kurumu taraf ndan
YÖK' e iletilir. ÖYP'nin yüksekö retim kurumlar ndaki uygulamalar gerek görülmesi
halinde ayr ca YÖK taraf ndan denetlenebilir.
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsam nda yap lan harcamalar Say tay denetimine tabidir.
Yürürlükten kald

lan düzenleme

MADDE 19 - (1) 26.06.2012 tarihli onayla yürürlü e giren Ö retim Üyesi Yeti tirme
Program na li kin Usul ve Esaslar yürürlükten kald lm r.
Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK Genel Kurul Karar ile yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esaslar Yüksekö retim Kurulu Ba kan yürütür.

