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OGRETiM OYESi YETiSTiRME PROGRAMINA iLiSKiN ESAS VE USULLER 

SiRiNCi SOLOM
 
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
 

Ama~
 

MADDE 1 - (1) Bu Esas ve Usullerin amar-I, YUksek6gretim Kurulu Ba~kanhgJ'nrn
 

koordinasyonunda, Ogretim Oyesi Yeti~tirme Programl kapsamrnda, IisansUstU egitim verme
 
imkanma sahip olan yUksek6gretim kurumlannda, 6gretim Oyesi ihtiyaci olan diger
 
yUksek6gretim kurumlannln ara~tlrma g6revlilerine lisansUstU egitim yaptlnlmasl suretiyle,
 
6gretim Uyesi yeti~tirilmesine iIi~kin esas ve usulleri dUzenlemektir.
 

Kapsam
 
MADDE 2- (1) Bu Esas ve Usuller, Ogretim Dyesi Yeti~tirme Programrnrn i~leyl~ine lIi~kin esas
 
ve usulleri kapsar.
 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 saylll YUksek6gretim Kanun'unun 10 uncu maddesi, 

(2) YIII Merkezi Y6netim BUt~e Kanununun i1gili maddesi 

hUkUmlerine dayanllarak haZJrlanml~tlr. 

Tanrmlar ve klsaltmalar 
MADDE 4 - (1) Bu Esas ve Usullerde ge~en; 

al OYP: Yurt i~i ve yurt dl~mda 6gretim Uyesi ve ara~tlrmaci yeti~tirilmesi amaclyla ilgili 
yUksek6gretim kurumlannda a~llan Ogretim Oyesi Yeti~tirme Programrnl, 

b) YOK·OYP Komisyonu: YUksek6gretim Kurulu Ba~kanl tarafrndan bir YUrUtme Kurulu 
Oyesi ba~kanhgrnda farkh bran~larcfan be~ 6gretim Uyesinden olu~turulan komisyonu, 

crOYPAra~tlrma Gtirevlisi: Ogretim Dyesi Yeti~tirme Programl'na katlian IisansUstU 
egitim-ogretim yapan ara~tlrma g6revlisini, 

~) OYP Oniversitesi: Ogretim Dyesi Yeti~tirme Programl kapsamlnda IisansUstU egitim
6gretim veren yUksek6gretim kurumunu, 

d) OYP Kurum Koordinasyon Sirimi: YOksek6gretim kurumlannda Ogretim Dyesi 
Yeti~tirme Programlnrn sekretarya hizmetlerinin yUrOtUlmesi, OYP'na ili~kin i~ ve i~'emierin 

yOrOtUlmesi ile her tUrlO harcamanln yaplimasrnda yetkili ve sorumlu birimi, 

e) OYP Kurum Koordinattiru: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin 
yOksek6gretim kurumu adrna yOrUtUlmesinden sorumiu, Ost y6netici tarafrndan belirlenen ve 
Ust y6neticiye kar~J sorumlu ki~iyi, 



f) Ger~ekle~tirme gorevlisi: Harcama yetkilisi tarafmdan GYP kurum koordinasyon 
birjminde gorevli personel arasmdan belirlenen ki~j ya da ki~i1eri, 

g) Harcama yetkilisi: GYP kurum koordinatorunu, 

h) Muhasebe birimi: Yuksekiigretim kurumlannda muhasebe i~lemlerinin yOrutuldugu 
birjmi, 

I) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe birlminin yonetiminden ve yetkili mercilere hesap 
vermekten sorumlu ki~iyl, 

i) OYP PuanJ: Ggretim Oyesi Yeti~tjrme Programma ara~tlrma gorevlisi olmak uzere 
ba~vuran adaylarm ya da program geregince bir GYP universitesine egitim-ogretim gormek 
amaclyla ba~vuran GYP ara~tlrma giirevlilerinin Iisans genel not ortalamasmm %35'i i1e 
Akademik Personel ve lisansustU Egitimi Giri~ 511lavmda (ALES) i1gjli alanda alman puamn 
%50'si ve varsa yabanci dil puanmm %15'i almarak hesaplanan ve en son girilen ALE5 ve 
Yabanci Oil Smav sonu~larma gore guncellenebilen puam, 

j) YOK: Yuksekogretim Kurulunu, 

k) Yiiksekogretim Kurumu: Dniversiteler i1e yuksek teknoloji enstitUlerini, 

I) Yabanci Dil SmavJ: 005, KPOS veya e~degerliligi YGK tarafmdan kabul edilen dil 
SlnaVlnl, 

ifade eder. 

iKiNCi BOLUM
 
Kontenjanlar, Degerlendirme ve Atama
 

OYF' Ara~tlrma Gorevlisi Kontenjanlan 
MAODE'S - (1) Yuksekogretim kurumlan, GYP kapsammda almmasml istedikleri anabilim 
dalJan 'ltibad\de ara~tlrma gorevlisi saylianm ve ara~tlrma gorevliligine ba~vuruda 
bulunacaklann lisans veya IisansustU mezuniyet alan/anna ili~kin ozel ~artlan belirleyip YOK'e 
bildirir. YGK Yurutme Kurulu, programa katllmak uzere ba~vuruda bulunan yuksekogretim 
kurumlanmn taleplerini degerlendirir ve OYP ara~tlrma gorevlisi kontenjanlannJ belirler. 

Ba~vuru ve Degerlendirme 
MADDE 6 - (1) Ggretim Dyesi Yeti~tirme Programl'na, YGK Yurutme Kurulu karan lie YOK 
resmi internet sitesinde ilan edilen OYP ara~tlrma gorevlisi kontenjanlanna, belirlenen 
ko~ullan kar~llayan adaylar i1gili rektorlUklere bireysel olarak ba~vururlar. Oegerlendirme ve 
atamalar mevzuat hukumlerine gore yapIlJr. 

(2) OYP ara~tlrma gorevlisi kadrolarma, i1gili yuksekogretim kurumunun senate karan 
ile GYP puanlan esas almarak da atama yaprlabjlir. 



OC;ONCO BOLOM 
Yabancl Dil Ogretimi ve LisansOstO Egitim-Ogretim 

Yabanci Oil Egitimi 
MAOOE 7 - (1) Yabanci Oil 5lnav 50nucu 65 puanm altlnda olan OYP ara~tlrma gorevlilerine 
OYP Puanlan ve tercihleri esas almarak Yiiksekogretim Kurulunun belirledigi yurti,indeki 
yuksekogretim kurumlannda altl aya kadaryabancl dil egitimi verilir. 

(2) Yurti,indeki en ,ok altl aylrk yabanci dil egitimini tamamlayan OYP ara~tlrma 

gorevlileri, kadrolannm bulundugu yuksekogretim kurumlarma donerler. 

(3) Yabancr Oil 5rnav Sonucu 65 ve uzeri puan alan OYP ara~tlrma gorevlileri, istekleri 
halinde yabanci dil egitimi i,in G, ay siireyle yurtdl~rna gonderilir. 

(4) Yabanci Oil egitim programlannm ba~lama tarihinden en ge, 1 YII sonra, yapliacak ilk 
Yabanci Oil Srnavlndan 65 ve Gzeri puan alamayan OYP ara~tlrma gorevlileri OYP Programl 
kapsammda yapllan desteklerden faydalanamazlar. 

Oyp ara~tlrma gorevlisi kontenjanlan ve yerle~tirme 

MAOOE 8 - (1) OYP'na ogretim iiyesi yeti~tirmek amaclyia katllan yGksekogretim kurumlan, 
IisansGstii ogrenim verebilecekleri anabilim dallannl, bu anabilim dallarmdaki ogretim iiyesi 
sayllannl, egitim-ogretim ve ara~tlrma altyapllannl, OYP dl~1 mevcut ve bu kapsamda almayl 
planladlklan ara~tlrma gorevlisi sayilannl ve bu ogrencilerde arayacaklan asgari ~artlan YOK'e 
bildirir. YiirOtme Kurulu, YOK-OYP Komisyonu;1un goru~Gnii de alarak OYP kapsammda 
desteklenecek IisansiistG programlan, ogrenci kontenjanlan ve ogrencilerin kabulUne ili~kln 

~artlan belirler ve YOK resmi internet sitesinde ilan eder. 

(2) Yabanci Oil S,nav puanl 65 ve iizeri olan OYP ara~tlrma gorevlileri, YOK taraflndan 
Ilan edilen OYP IisansGstii programlanna, IisansGstii ogrenci olarak kaYlt yaptlrdlktan sonra, 
YOK YGriitme Kurulu karan ilgili yOksekogretim kurumlannda gorevlendirilir. 

Ogrenim SOresi 
MAOOE 9 - (1) Ogrenim siireleri lisansiistii Egitim II€ Ogretim Yonetmel;gi'nde belirlenen 
sGrelerdir. Anllan Yonetmelik hGkiimleri ,er,evesinde verilen ek sGre boyunca, OYP 
kapsammda verilen desteklerden yararlanllamaz. 

(2) Bu Esas ve Usullerin 7 nci maddesi geregince yabanci dil egitimi verilen sGreler ile 
lisansGstii Egitim ve Ogretim Yonetmeligi geregince verilen ek sGre/er de diihil olmak Gzere 
azami egitim-ogretim sGresi i,inde ,a"~malannl tamamlayamayan, OYP'na devam etmek 
istemeyen, kadrosunun bulundugu yGksekogretim kurumunda gorevine ba~lamayan veya 
gorevine ba~laYlp mecburi hizmet yiikiimliilGgGnG verine getirmeyen OYP ara~tlrma 

gorevlilerine mecburi hizmete ili~kin genel hiikiimler uygulanlr. 



Danl~man atanmasl ve tez izleme komitesi 
MADDE 10 - (1) Oyp ara~tlrma giirevlilerine, IisansUstU iigrenim i,in kayltll oiduklan enstitU 
taraflndan bir danl~man giirevlendirilir. Danl~man, her yanyll sonunda iigrenci hakklnda, ilgili 
enstitU taraflndan belirlenen esaslara uygun olarak hamlayacagl degerlendirme raporunu 
enstitUye sunar. Bu raporlar dUzenli olarak iigrencinin mecburi hizmet yUkUmlUsU oldugu 
yUksekiigretim kurumuna iletilir. 

(2) Dersleri ba~an ile tamamiayan Oyp ara~tlrma giirevlilerinin tez ,all~malannl 

degerlendirmek Uzere, enstitU taraflndan, varsa mecburi hizmet yUkUmlUsU oldugu 
Universitede giirev yapan bir iigretim Uyesinin de katillmlyia en az U, iigretim Uyesinden 
meydana gelen bir tez izleme komitesi olu~turulur. Bu komite her yanyll sonunda toplanarak 
OVP ara~tlrma giirevlisinin tez ,all~maslnl degerlendirerek bir rapor hamlar. Raporun bir 
nUshasl avp ara~tlrma giirevlisinin mecburi hizmet yUkUmlUsU oldugu yUksekiigretim 
kurumuna iletilir. 

(3) Dersleri ba~arr ile tamamlayarak tez a~amaslna ge,en OYP ara~lrma giirevlileri, 
tez danl~manlnln olumlu giirU~U ve yaK VUrUtme Kurulu karan ile atandlklan yUksekiigretim 
kurumunda tez I'all~malarrnl yUrUtebilirler. 

DORDUNCU BOLOM
 
Oyp Giderleri, Harcamalar ve Kaynak Aktanml
 

Oyp giderleri 
Madde 11 - (1) OVP ara~tlrma giirevliierinin egitimleri sUresince kullanllmak Uzere 
VUksekiigretim Kurulu taraftndan her bir OVP ara~tlrma giirevlisi il'in egitim-iigretim ve 
ara~tlrma amaclyla ilgiJi yUksekiigretim kurumuna tahsis edilen kaynaklar; OVP ara~tlrma 

giirevlisinin avp kapsamlndaki proje giderleri, yurti,i ve yurtdl~1 yabanci dil diihil egitim
iigretim giderleri, OVP Universitesine allnacak ofis ekipmanlan, sarf malzemeleri ve makine
te,hizat allm ve baklm onanm destek harcamalan, ilgili mevzuatl uyarlnca yurti,i ve yurtdl~1 

giirevlendirme giderleri (6245 saylll Harc.rah Kanunu uyarrnca yapllan iidemeler ile ayp 
ara~tlrma giirevlisinin danl~manlar i,in avp kapsamtnda yapllacak iidemeler dahil), tez 
,all~m~a'n ile, egitim program I kapsamlnda yapllacak diger iidemeler il'in kullanillr. 

Kaynak aktarrml 
MADDE 12 • (1) YOK bOtl'esinin mevcut veya yeni a,.lacak tertiplerine kaydedilen iidenekten 
avp uyarlnca desteklenmesine karar verilen ba~vurulara ili~kin yOrOtme kurulu taraftndan 
uygun giirOlen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle ilgili yOksekiigretim kurumu bOt,esine 
iidenir. yaK taraflndan avp kapsamtnda, yOksekiigretim kurumlarlna iidenen tutarlann 
kar~llIgl, ilgili yOksekiigretim kurumu taraftndan bir yandan (B) i~aretli cetveJine iiz gelir, 
diger yandan (A) i~aretli cetvele iidenek olarak kaydedilir. OVP kapsamtnda yapllacak 
iidemelere ili~kin sOreler ve miktarlar yaK YOrOtme Kurulu taraflndan belirlenir. 

Oyp kaynaklannln kullanlml 
MADDE 13 - (1) OVP kapsamtnda i1gili yOksekiigretim kurumlanna iidenen tutarlardan 
yapllacak iidemelere ili~kin gider ger,ekle~tirme i~lemleri, avp Kurum Koordinasyon Birimi 
taraflndan verine getiriJir. 



Harcama belgeleri ve muhafazasl 
Madde 14 - (1) GYP kapsammda yapllan harcamalann belgelendirilmesinde Merkezi Yonetim 
Harcama Belgeleri Yonetmeligi hOkOmieri uyguIJn". GYP faaliyetleri ile ilgili her tOriO i~lem 

ve harcamalara i1i~kin belgelerin nOshalan, i1gili yOksekogretim kurumu GYP Kurum 
Koordinasyon Ofislerinde genel hOkOmlere gore muhafaza edilir ve denetime ham halde 
bulundurulur. 

Aktarma ve iade 
MADDE 15 - (1) GYP kapsammda ilgili yOksekogretim kurumlarma odenen tutarlar her bir 
GYP ara~t"ma gorevlisi i~in bu Usul ve Esaslann 11 inci maddesinde yer alan dagilima uygun 
olarak harcanJr. Aktarma amaci dogrultusunda kullanrlamayacagl anla~rlan tutarlar araslnda 
ve diger gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yaprlamaz. GYP kapsamrnda 
yOksekogretim kurumlarma odenen tutarlardan GYP ara~t"ma gorevlisinin GYP sonunda 
kUllanrlmayan tutarlar, YGK'On ilgili hesaplarrna iade edilir. 

Sorumluluk 
MADDE 16 - (1) YOksekogretim kurumlan, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen gorevlerin 
mevzuata uygun olarak ve etkin bir ~ekilde yOrOtOlmesinden ve YGK'e gerekli bilgi akr~rnrn 

saglanmasrndan sorumludur. 

Denetim 
MADDE 17 - (1) Bu Esas ve Usuller kapsammda yapllan harcamalar, 5018 saylll Kamu Mali 
Yonetimi ve Kontrol Kanununa gore denetlenir. GYP'nin uygulanmasma i1i~kin olarak 
yOksekogretim kurumunca yaprlan i~ denetim sonucunda bu Esas ve Usullere ayklnlrk te~kil 

eden bir hususun tespiti halinde bu durum i1gifi yOksekogretim kurumu tarafrndan YGK'e 
i1etilir. GYP'nin yOksekogretim kurumlanndaki uygulamalan gerek gorOlmesi halinde aynca 
YGK tarafrndan denetlenebifir. GYP faaliyetlerinde TOrk Ceza Kanunu apslndan su~ te~kil 

eden fijl/erln tespiti halinde gorevliler hakkrnda ilgili yOksekogretim kurumu tarafrndan genel 
hOkOmlere gore i~lem yaprl". 

(2) BuEsas ve Usuller kapsammda yapllan harcamalar 5ayr~tay denetimine tabidir. 
\ 

BE~iNCi BOLUM
 
l;e~itli ve Son Hiikiimler
 

MADDE 18 - (1) 31/07/2008 tarihinden sonra yOksekogretim kurumlannrn ara~t"ma 

gorevlisi kadrolanna atanan ve halen aynJ kadroda bulunan ara~t"ma gorevlilerinden, GYP 
puanJ, bu usul ve esaslar ~er~evesinde aynr Oniversitenin aynl anabilim dalrna atanan 
ara~t"ma gorevlileri ife e~it ya da daha yOksek olanlar, yOksekogretim kurumlannrn ifgili 
yonetim kurullarrnm onerisi ve YGK YOrOtme Kurulu'nun karan ile bu usul ve esaslar 
~er~evesinde GYP ara~t"ma gorevlisi desteklerinden faydalandrnlrrlar. 



(2) Bu Usul ve Esaslann yururluge girmesinden once, GYP programlna dahil olan 
yuksekogretim kurumlanna DPT tarafmdan daha once aktanlml~ tutarlar dikkate almarak, 
YGK YOrOtme Kurulu'nun karan ile bu Usul ve Esaslar ~er~evesinde desteklere devam edilir. 

Yiiriirliik
 
MADDE 19- (1) Bu Esas ve Usuller, YOK yUrUtme kurulu karanyla yOrUrlUge girer.
 

Yiiriitme
 
MADDE 20- (1) Bu Esas ve Usulleri, YOksekogretim Kurulu Ba~kam yOrUtOr.
 

"Kaynak aktanml" ba~likli 12. maddede yer alan "...GYP kapsammda yapJlacak aktarmalara
 
i1i~kin sOreler ve miktarlar YGK YOrOtme Kurulu tarafmdan belirlenir." hOkmUne istinaden
 
Oniversitelere a~aglda belirtilen miktarlar kadar aktanm yapllmasl uygun bulunmu~tur.
 

Gider Kalemi 

Proje Giderleri (LisansOstii egitim iyin gerekli ahmlar, 

Temel otis ekipmanlan, sarf malzemeleri, makine-teyhizat ve 

hizmet alIml)
 

Seyahat Giderleri (Ara~tlrma gorevlileri iyin uzun siireli
 

yurtdl~l glirevlendirmeler -egitim suresince en jazla 1 yll-,
 

yurtiyi ve yurtdl~l bilimsel amayh toplanll -yllda en jazla 15
 

giin-, Danl~manlarl i9in klsa siireli yurtiyi ve yurtdl~J bilimsel
 

amayh toplanll-yzlda enjazla 15 gun-)
 

Toplain 
\ 

Ggrenci Ba~ma Toplam 
Maliyet 

20.000 TL 

30.000 TL 

50.000 TL 


