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Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 

(ÖYP) kapsamında atanan ve görevlendirilen araştırma görevlilerine, ilgili Kurumların 

Koordinasyonunda, lisansüstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir.  

Dayana k 

MADDE 2- 

Bu yönerge, 

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 35. 

maddesi, dayanak alınarak hazırlanmış olan “Bir Üniversite adına diğer Üniversitelerde 

Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” (R.G: 22997, 

23.05.1997), 

2- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” (R.G: 26953, 31.07.2008), 

3-  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 

4- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 2012.14.765 sayılı kararı ile kabul 

edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” 

5- Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09.08.2012 tarih ve 2012.17.822 sayılı kararı,        

 

Tanımlar 

MADDE 3 -  Bu yönergede geçen; 

a) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü 

yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını, 

b) YÖK-ÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkam tarafından bir Yürütme Kurulu 

üyesinin başkanlığında farklı alanlarda en az beş öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu, 

c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma 

görevlisini, 

ç) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının 

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü 

harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi, 



d) ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin 

Üniversitemiz adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından belirlenen ve Rektöre karşı 

sorumlu olan kişiyi, 

e) Harcama Yetkilisi: ÖYP Kurum Koordinatörünü, 

f) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde 

görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri, 

g) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten 

sorumlu kişiyi, 

h) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten 

sorumlu kişiyi, 

ı) ÖYP Komisyonu: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında 

ÖYP Kurum Koordinatörü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünden birer öğretim üyesinden oluşan,  

ÖYP öğrencilerinin proje tekliflerinin kabul ve değerlendirme işlemleri ile yurt içi ve yurt dışı 

seyahat giderleri konusunda yetkili komisyonu, 

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

j) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini, 

k) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

ÖYP Araştırma Görevlisi Kadroları, Başvuru, Değerlendirme ve Atama  

KADROLARIN BELİRLENMESİ 

MADDE 4 – Üniversitemiz ÖYP kapsamında atanmak isteyen araştırma görevlilerine ait 

kadrolar ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin 

özel şartlar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile ilgili bölümün 

giriş yönergesinde belirtilen şartlara uygun olarak Personel Dairesi Başkanlığı ve ÖYP Kurum 

Koordinasyon Birimi aracılığı ile belirlenerek YÖK’e bildirilir.   

 

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE ATAMA 

 

MADDE 5 - (1) Adaylar, YÖK'ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi 

kadrolarına başvurularını, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP 

araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi 

sistemle yapılır. 

 

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI VE YERLEŞTİRME 

MADDE 6- (1) ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim verebilecek anabilim dalları Üniversitenin 

ilgili enstitüleri tarafından belirlenir. Bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayıları, eğitim-

öğretim ve araştırma altyapısı, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü 

eğitim verilmesi planlanan araştırma görevlisi sayıları belirtilen tarihler aşılmamak üzere ÖYP 

Kurum Koordinasyon Biriminin de uygun görüşü alındıktan sonra Personel Dairesi Başkanlığı 

tarafından YÖKSİS’e giriş işlemleri tamamlanarak Yükseköğretim Kuruluna bildirir. 

 

(2) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, 

ALES ve yabancı dil) Üniversitemiz tarafından belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına 

yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak 2013 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumu 

tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir. (09.08.2012) 

 

Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim/anasanat dallarımız için 

ise ilgili Üniversitemiz tarafından özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme 

adayların ÖYP Puanının %75’i ve Üniversitemiz tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavının 

%25’i hesaplanarak yapılır. 

(3) Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından 

yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu 

kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Üniversitemizde görevlendirilirler.  

(4)  ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri; 

 

(a)Yüksek lisans eğitimlerini Üniversitemizde alabilirler. 

(b)Doktora eğitimi için 2547 Kanunun 35.maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesinde 

görevlendirilen araştırma görevlileri, kayıt  yaptırmak istedikleri doktora eğitimi programı için 

aranan asgari dil koşullarını sağlamaları halinde  ilgili anabilim dalı akademik kurulunun uygun 

görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu Kararı  ve Rektörlük Makamının onayıyla Yök Yürütme 

Kurulu kararı aranmaksızın doktora eğitimine  

 Üniversitemiz kadrolarına atanan araştırma görevlileri kayıt yaptırmak istedikleri doktora eğitimi 

programı için aranan asgari dil koşullarını sağlaması ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun 

uygun görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük Makamının onayıyla YÖK 

Yürütme Kurulu kararı aranmaksızın doktora eğitimine başlatılabilir; Ancak; ÖYP araştırma 

görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim 

dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam 

edip edemeyecekleri Üniversitenin takdirindedir.  Ataması gerçekleştirilen araştırma görevlileri 

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından YÖK’e bildirilir. 

   



(5) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları 

esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında 

lisansüstü eğitim yaptırmak Üniversitemizin takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği 

Üniversitemizin teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı ile yapılabilir. 

 
(6) ÖYP araştırma görevlilerinin atamalarına ilişkin YÖK’ten gelen belgeleri araştırma 

görevlilerinin ilgili üniversitesine bildirmekle ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi ve Personel 

Daire Başkanlığı sorumludur. 

 

 

ÖĞENİM SÜRESİ 

MADDE 7- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen normal öğrenim süreleridir. Anılan Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında verilen 

desteklerden yararlanamaz. 

(2)  Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 2012.14.765 sayılı kararı ile kabul 

edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6. maddesi gereğince 

yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

ve Öğretim Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere eğitim-öğretim süresi 

içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu 

yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında 

taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır. 

 

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, Üniversitemizin ilgili kararlarına uymakla 

yükümlüdür 

 

(4)  ÖYP araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi, lisansüstü eğitimle de ilişik 

kesilmesi neticesini doğurmaz. 

 

 

 

DANIŞMAN ATANMASI VE TEZ İZLEME KOMİTESİ 

MADDE 8-  (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için ilgili anabilim/anasanat 

dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bir danışman görevlendirilir. 

Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme 

raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü 

olduğu yükseköğretim kurumuna ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi aracılığıyla gönderilir. 

(2) ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim 

kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür. 



(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez 

danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitemizde tez 

çalışmalarını yürütebilirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar 

KAYNAK AKTARIMI 

Madde 9- (1) 2547 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim 

üyesi yetiştirilmesi amacıyla YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen 

ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme 

Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle Üniversitemiz bütçesine 

aktarılır. ÖYP kapsamında, Üniversitemize aktarılan tutarların karşılığı bir yandan, Üniversite 

bütçesinin (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek olarak 

kaydedilir.  

ÖYP GİDERLERİ 

Madde 10- ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim 

Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla 

Üniversitemize aktarılan kaynaklar; 

(a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf 

malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile 

eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) 

(b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü 

aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı 

Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için 

ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dâhil) için kullanılır. 

 

Proje kapsamında alınan demirbaşlar ile makine ve teçhizatlar programı tamamlayıp ilişiği 

kesilen araştırma görevlileri tarafından Üniversitemiz ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine 

teslim edilir.  

 

ÖYP KAYNAKLARININ KULLANIMI 

MADDE 11 – YÖK tarafından ÖYP kapsamında Üniversitemize gönderilen tutarlardan 

yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi 

tarafından gerçekleştirilir. Ancak, özellikli alımlarda 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinin ikinci 

fıkrası hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz ilgili birimlerinden talepte bulunabilir.  

 

Proje kapsamında yapılacak alımlar için 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi ile düzenlenen ön 

ödeme usulü program kapsamında atanan araştırma görevlileri için uygulanmaz. 

 

Seyahat gideri olarak yapılacak harcamalarda ön ödeme talepleri Üniversitemiz ÖYP Kurum 

Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilir. 



AKTARMA VE İADE 

MADDE 12 - ÖYP kapsamında Üniversitemize aktarılan tutarlar her bir ÖYP kapsamında atanan 

araştırma görevlisi için bu Yönergenin 10.  maddesinde yer alan dağılıma uygun olarak harcanır. 

Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden 

bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili 

hesabına iade edilir. 

 

HARCAMA BELGELERİ VE MUHAFAZASI 

Madde 13- ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim 

Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve 

harcamalara ilişkin belgelerin asıl nüshaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. 

Suretleri ise ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve 

denetime hazır halde bulundurulur.  

SORUMLULUK 

MADDE 14- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Öğretim Üyesi Yetiştirme 

Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ile Üniversiteye verilen görevlerin mevzuata uygun olarak 

etkin bir şekilde yürütülmesinden ve Yükseköğretim Kuruluna gerekli bilgi akışının 

sağlanmasından ÖYP Koordinasyon Birimi sorumludur.   

DENETİM 

MADDE 15- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununa göre denetlenir. Programın uygulanmasına ilişkin olarak Üniversitemizde 

yapılan iç denetim sonucunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”a aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde, 

bu durum Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Program uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca 

YÖK tarafından denetlenebilir. 

 

(2) ÖYP kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.  

 
 

Çeşitli Hükümler 

 

KARAR ÖNCESİ İŞLEMLER 

MADDE 16– Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 2012.14.765 sayılı kararı 

ile kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17. maddesi 

gereğince 2010 yılından önce ÖYP’ye dahil olan araştırma görevlilerine YÖK tarafından kaynak 

aktarımı yapılmayacaktır. 

ÖZEL HESABIN KULLANIMI  

 

MADDE 17 - Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 2012.14.765 sayılı kararı 

ile kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe 



girmesinden önce Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Kapsamında Üniversite özel hesaplarda yer 

alan tutarlara ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Koordinasyon Birimi tarafından yerine 

getirilir.  Gerçekleştirme işlemlerine ilişkin belgeler Üniversitemiz ÖYP Kurum Koordinatörünün 

imzasını müteakip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgililerin banka hesaplarına aktarılır.  

.  

 

Geçici Hükümler 

 

Geçici Madde 1 - 2010 yılından önce ÖYP’ye kayıt yaptıran ve giderleri Kalkınma Bakanlığı 

tarafından desteklenen araştırma görevlileri, 2015 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilecek olan ek sürede de ÖYP 

kapsamında verilen desteklerden yararlanabilirler. 

 

Geçici Madde 2 -  

2010 yılı ve öncesinde kayıtlarını yaptırmış olan ÖYP araştırma görevlileri için Kalkınma 

Bakanlığından aktarılan kaynaklar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ÖYP için açılan özel 

hesapta izlenir. Gider gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından 

gerçekleştirilir. Araştırma Görevlilerine bir defaya mahsus ve 6 ayı geçmemek üzere “uzun 

süreli” ve yılda 15 günü geçmemek üzere “Kısa süreli” seyahatler için 6245 Sayılı Harcırah 

Kanunu uyarınca ödemeler yapılır. 

 

Sarf malzemeleri,  makine ve teçhizat alımları için her yıl hazırlanacak olan tez projesi ÖYP 

Koordinasyon Birimine sunulur.  

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından aktarılan tutarlar;  

 

(1)ÖYP kapsamında ÖYP Koordinasyon Biriminin düzenleyeceği sempozyum, kongre ve 

çalıştay gibi ulusal ve uluslararası akademik faaliyetler çerçevesinde oluşacak masraflar ile ders 

vermek üzere yurtiçi ve yurtdışından davet edilecek akademisyenler ve ÖYP araştırma görevlisi 

sınavlarında görev alacak jüri üyelerinin yolluk ve yevmiye giderleri ile danışmanlarının kısa 

süreli seyahatlerinin yolluk ve yevmiye giderleri 

(2)ÖYP Koordinasyon Biriminin altyapısını desteklemek amacıyla yapılacak giderleri, 

karşılamak için kullanılabilir. 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

MADDE 18- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

26.06.2012 tarih ve 2012.14.765 sayılı kararı ile kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme 

Programına İlişkin Usul ve Esaslar” uygulanır. 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE 



MADDE 19- Üniversitemiz Senatosunun 06.06.2012 tarih ve 2012-173 sayılı kararıyla kabul 

edilen “Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi” 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 20- Bu Yönerge Hacettepe Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 21- Bu Yönerge hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


