
OGnnriu Uynsi ynri$rinvrn pRocRAMTNA
ili$riN usuI, vE ESASLAR

niniNci nolUlr
Amag, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar

Amag ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslamn amacl, ytiksekd[retim kurumlanna Olretim

Uyesi Yetigtirme Programr kapsamrnda dlretim iiyesi yetiqtirilmesi amacryla aragfirma
gdrevlisi kadrolanna atananlara iligkin usul ve esaslan dtizenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu Usul ve Esaslar, 2547 saylt Ytksekiilretim Kanununun 10 uncu

maddesi ve ylh merkezi yrinetim biitge kanununun ilgili htiktimlerine dayarularak
hazrrlanmrgtrr.

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

a) Gergeklegtirme Gdrevlisi: Harcama yetkilisi tarafindan Oyp Kurum
Koordinasyon Biriminde veya diler birimlerde gdrevli personel arasrndan belirlenen kiqi ya
da kigileri,

b) Harcama Yetkilisi: Oyp Kurum Koordinatdrtnii,

c} Ol'P: Olretim tiyesi yetigtirilmesi amacryia Ytiksekdlretirn Kurulunun uygun
g<lrdti[ti yiiksekdlretim kurumlannda agrlan Ogretim Uyesi Yetigtirme Programmr,

q) Oyp Araqtrrma Giirevlisi: Olretim Uyesi Yetigtirme Programr kapsamrndaatanan
aragtrrma gdrevlisini,

d) OYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yiiksekri[retim kurumlannda O[retim Uyesi
Yetigtirme Programrrun sekretarya hizmetlerinin, programa iligkin ig ve iqlemlerin
ytiriitiilmesi ile her ttirlii harcamamn yaprlmasmda yetkili ve sorumlu birimi,

e; OVf Kurum Koordinatiirii: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yiiksek<ilretim kurumu adrna yiiriitiilmesinden sorumlu, iist ydnetici tarafindan belirlenen ve
tist ydneticiye kargr sorumlu olan kigiyi,

D OVp Puanr:OSretim Uyesi Yetigtirme Programma araqtrrma gdrevlisi olarak
atanmak iizere bagvuran adaylar igin ya da program gere[ince bir OYP ytikseko[retim
kurumuna lisansiistii e[itim-dpretim gdrmek amacryla baqvuran OYP aragtrrma gdrevlileri
igin YOK Yiirtitme Kurulunca 5 inci madde kapsamrnda belirlenen kriter ve oranlar dikkate
almarak hesaplanan puant,

g) Oyp Universitesi: Olretim Uyesi Yetigtirme Programr kapsamrnda lisansiisti.i
eSitim dlretim vermesi Ytiriitme Kurulunca uygun gdrtilen yiiksekd[retim kurumunu,



[) Yabancr Dil Srnavr: UDS, KPDS, YDS veya egde[erlilifi 019me, Segme ve
Yerlegtirme Merkezi Bagkanh[r tarafindan belirlenen dil smavrru,

h) YOK: Ytiksekd[retim Kurulunu,

t) Yiiksekii[retim Kurumu: Devlet iiniversiteleri ile yiiksek teknoloji enstitiilerini,

i) Yiiriitme Kurulu: Yiiksekdlretim Kurulu Yiiriitme Kurulunu,

ifade eder.

iriNci noliirvr
OYP Kadrolan, Bagvuru, Delerlendirme ve Atama

Kadrolarrn belirlenmesi
MADDE 4 {l) Her yrl Merkezi Ydnetim Biitge Kanunu ile OyP araqtrma gdrevlisi

kadrolanna bu program gergevesinde yaprlacak atanra sayrlan belirlenir. Atama yaprlacak
aragtrma gdrevlisi kadro izinlerinin yiiksekd$retim kurumlanna dalrhmr Ytiksekdgretim
Kurulunca yaprlrr. Ytiksekd[retim kurumlarr OYP kapsamrnda atamak istedikleri aragtrma
gdrevlisi kadrolan ile bagvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansiistii mezuniyet
alanlanna iliqkin rizel gartlarr belirleyip YOK'e bildirir. YOK Ytiriitme Kurulu tarafindan
belirlenen atama yaprlacak OYP aragtrrma gd,revlisi kadrolan, YOK'iin intemet sitesinde ilan
edilir.

6YF puanr
MADDE 5- (1) OYP kapsamrnda aragtrma gdrevlisi olarak atanmak trzerc baqvuran

her bir aday igin ya da program gerefince bir Oyp ytiksekri[retim kurumuna lisansiistii
eSitim-d[retim g<irmek amacryla bagvuran her bir OYP aragtrrma gdrevlisi igin bir OYP puaru
hesaplamr.

(2) OYP puarumn hesaplanmasmda lisans not ortalamaslnln o 25'i, Akademik
Personel ve Lisansiistii Elitim Girig Srnavr (ALES) puarun Yo 60'r ve varsa yabancr dil srnavr
puarun yo ls'i dikkate almr. Bu puan en son girilen ALES ve yabancr dil srnav sonuglarma
gdre gtincellenebilir. Adaylann mezun olduklarr alanlardaki bagvurulannda s<iz konusu
puanlar arasrnda 10 puana kadar yiizdelik oranlarmr artrmaya veya eksiltmeye ve 6YP
puanmr o/o l0'akadar artrmaya YOK Ytiriitme Kurulu yetkilidir.

(3) Yiiriitme Kurulu, programm nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir bigimde
yiiriitiilebilmesi igin gerekli tedbirleri alrr.

Bagvuru, defierlendirme ve atama
MADDE 6 - (1) Adaylar, ilan edilen Oyp aragtrrma gdrevlisi kadrolarrna

bagvurulanm, YOK'tin internet sitesi iizerinden beyan usultine gdre yapar. OYP aragtrma
gdrevlisi kadrolarrna yerlegtirmeler OYP puaru esas almarak merkezi sistemle yaprlr ve
sonuglar Ytir0tme Kurulunca onaylanmasmr miiteakip YOK tarafindan ilan edilir.

(2) Adaylann ilan edilen kadrolara atamalan, yerlegtirildikleri yiiksek<i[retim kurumlan



beyanlarmm do!rulufunun kontrolii ilgili yiiksekd!"retim kurumunca yaprlrr.
Atamalar; yabancr dil puam 50'nin altrnda olanlar igin en gok bir yrl, yabancr dil puani Sb-OS
(65 harig) puan arasmda olanlar igin ise en gok iki yrl siireyle yaprlir.

(3) Yanhq beyanda bulundu[u halde atamasr yaprlan aragtrrma gorevlilerinin atama
iglemleri ile ilgili tiim cezai ve hukuki sorumluluk ilgiliye ve atamayr yapan yiiksek<i[retim
kurumu yetkililerine aittir.

(4) OYP kapsamrnda araqtrma grirevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandrpr halde
gdreve baqlamayanlar, gdreve bagladrktan sonra istifa edenler, 10 uncu madd. .ry*rn u
kurumlannca iligikleri kesilenler ile OYP araqtrrma gdrevlisi kadrosunda bulunanlar iig yrl
siire gegmeden yeniden Oyp ar.agtrma gtirevlisi kadrolanna bagvuramazlar, bu siire gegtikten
sonra yaprlacak ilk baqvuruda Oyp puanl Yo l0 onnrnda dtigtirtiltir.

(5) Kendilerine avantaj saSlamak amacryla yanl$ beyanda bulunduklal tespit
edilenlerin OYP aragtrma gdrevlisi kadrolanna atarrasr yaprlmaz ve bir daha OVf' y"
baqvurulan kabul edilmez.

UCtrNcU nolinn
Yabancr Dit Efitimi ve Lisansiistii Efitim-Ofretim

Yurt iginde yabancr dil eEitimi
MADDE 7 - (l) OYP kapsamrnda yiiksekdsretim kurumlanna atanan ve yabancr dil

puam 65'in altrnda olan aragtrma gdrevlileri OYP puanlan ve tercihleri esas almarak merkezi
yerlegtirme sistemi ile Yiiksekri$retim Yiiri.itme Kurulumun belirledi[i yurtigindeki
yiiksekdlretim kurumlanna altr ay stireyle dil epitimi almak iizere yerleqtirilir.

(2) OYP aragtrrma gtirevlileri, e[itim siiresi boyunca yabancr dil elitimi veren
ytiksekdlretim kurumlarnda 2547 sayrh Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fikrasr
uyaxmca gdrevlendirilirler.

(3) OYP aragttrma gdrevlilerinin yurtigi yabancr dil efitimine katrlmalafl ve devam
etmeleri zorunludur. Dil e[itimine katrlmayanlarm veya yeterli dil puam almrg olsalar dahi dil
e[itimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) ig gtinii devam etmeyenlerin kadro ile iligikleri
kesilir.

(a) Yurtigindeki yabancr dil efitimini tamamlayan Oyp aragfirma gdrevlileri, bagkaca
bir igleme gerek kalmaksrzrn kadrolarrmn bulundu[u yiiksekiipretim kurumlanna drinerler ve
kurumlanm bilgilendirirler. Ancak OYP aragtrrma grirevlisi olarak atandrpr tarihten itibaren;
yabancr dil puanr 50'nin altrnda olan aragfirma gdrevlilerinin bir yrlm sonunda, yabancr dil
puaru 65'in altrnda olan aragtrma gdrevlilerinin ise iki yrhn sonunda kadrolan ile iliqikleri
kesilir.

Yurt drqrnda yabancr dil efitimi
MADDE S- (l) OYP aragtrrma gdrevlilerinden aqa$rdaki gartlarr tagryanlar, istekleri

halinde yabancr dil e[itimi igin en fazla alin ay stireyle 2547 sayir Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci fikrasr kapsamrnda yurtdrgrna gdnderilebilir. .,., , 

- - .



(2) Aragtrrma gdrevlilerinin yurt drgrnda yabancr dil elitimi alabilmeleri igin;

a) Bapvuru tarihinden dnceki beg yrl iginde ahnmrg olmak kaydryla, elitim almak
istedikleri yabanct dile iligkin yabancr dil smavmdan en az 65 puan almrq olmak ya da
egdelerlili Osyirrt tarafindan kabul edilen yabancr dil srnavlartndan egdejer puan almrq
olmak,

b) Yurtdrqrndaki bir ytiksekdpretim kurumundan yabancr dil eSitimi igin antetli ve
imzah kabul belgesi almak,

gereklidir.

(3) Yabancr Dil E[itimi igin yurtdrgrna gdnderilecek aragtrma g<lrevlilerinden
belirlenen gartlarr sallayanlar, ba[h bulundu[u faktilte veya enstitiiye bagvurulanm yaparlar.
Enstitii/Fakiilte ydnetim kurulunda delerlendirilerek yurtdrgrna grinderilmesi uygun bulunan
bagvurular ilgili rektiirltik aracrh[ryla YOK'e teklif edilir. Rektorltiklerce YOK'e gonderilen
teklifler Yiirtitme Kurulunda gdriiqtilerek karara ba[lamr.

(4) Yabanct Dil Efitimi almak igin yurtdrgma gdnderilecek aragtrma gdrevlilerine yol
masraft, yevmiye ve zorunlu sa[hk sigortasr, yabancr dil e[itim giderleri olarak yaprlacak
ddemeler tilke ve 6deme unsurlan itibarryla Yi.iriitme Kurulu tarafindan bir liste halinde
belirlenir ve ilgililere duyurulur. YOK Strateji Geligtirme Dairesi Bagkanhfr tarafindan
aragtrma gdrevlisi igin kadrolanmn bulundu[u yiiksekdsretim kurumuna aktanlacak
kaynafrn tutart, kaynak aktanmr tarihindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr ddviz satrg
kuru esas ahnarak hesaplanan Ttirk Lirasr tutanm gegemez. Kay'nak aktarrlma tarihinden
sonra meydana gelecek kur farklan higbir qekilde dikkate ahnmaz. Bu ddemeler drgrnda
ilgililere herhangi bir ad altrnda Odeme yapiamaz.

(5) Yabancr dil e$itimini baqarr ile tamamlayamayan, Yiiksekdlretim Ytiriitme
Kurulu tarafindan belirlenen lisansiistti efitim programlarmdan birine baglamayan, OYP'ye
devam etmeyen, kadrosunun bulundulu yiiksekdlretim kurumunda gOrevine baglamayan
veya gdrevine baqlayrp mecburi hizmet yiikiimltiliipiinii yerine getirmeyen aragtrrma
gdrevlilerinin iligikleri kesilerek haklannda imzaladrklan "Yiiklenme Senedi ile Muteber
Imzah Mtiteselsil Kefalet Senedi" hiiktimleri uyarmca iglem yaprlrr.

Lisansiistii efitim kontenjanlarr ve yerleqtirme
MADDE 9 - (1) Olretim tiyesi yetigtirme programrna katrlmak isteyen ytiksekdgretim

kurumlan, lisansiistii e[itim verebilecekleri anabilim dallanm, bu anabilim dallarrndaki
ci[retim tiyesi sayrlarrm, elitim dlretim ve aragtrrma altyaprlanm, OYP drqr lisansiistii <][renci
saylsr ve OYP kapsamrnda lisansiistti e[itim vermeyi planladrklan aragtrrma g<irevlisi
sayrlarmr YOK'e bildirir.

(2) YOK Yiiriitme Kurulu karan ile 6yp kapsamrnda desteklenecek lisanstistti
programlar ile kontenjanlan belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YOK'iin internet
sitesinde ilan edilir.

(3) Belirlenen kontenjanlara bagvuracak adaylarda
ytikseko[retim kurumlarrrun dnerileri dikkate almarak YUrtitme

aranacak asgari gartlar
Kurulu tarafindan belirlenir, .



Lisanstistti elitim kontenjanlarma yerlegtirmeler adaylann OYP puanl esas ahnarak Ytiriitme
Kurulu tarafindan merkezi sistemle gergekleqtirilir.

(4) Ozel yetenek smavtyla lisanstistti e[itime dlrenci kabul eden anabitim dallan igin
ilgili yiiksekdlretim kurumunca 6zel yetenek smavr yaprlrr. De[erlendinne ve yerlegtirme
adaylann Oyp puanrntn o/o 75'i ve ilgili yiiksektifretim kurumunca yaprlan 6zel yetenek
srnavrrun yo 25' i hesaplanarak yaprlrr.

(5) OYP kapsamrndaatanan ve yabancr dil srnav puail 65 ve tizeri olan aragtrma
gdrevlileri, YOK tarafindan yerlegtirildikleri OYP lisansiistii programlanna kayrt yaptrrdrktan
sonra, YOK Ytirtitme Kurulu karan iIe 2547 sayrh Kanunun 35 inci maddesi uyannca OYP
kapsamrndaki di[er ytiksekdsretim kurumlannda gdrevlendirilebilirler. Talepleri halinde
OYP kapsammda atanan ve yabancr dil puam 65 ve tizeri olan araqtrrma gdrevlileri yiiksek
lisans epitimlerini atandrklan yiiksekdlretim kurumlarmdan da alabilirler. Ancak Doktora
e[itimi igin, ilgili anabilim dalmrn Oyp kapsamrnda e[itim veren program sayrhp
saytlmayacaprna, kurulug tarihinden itibaren 10 yrl gegmeyen yiiksekdfretim kurumlan igin,
YOK Yiiriitme Kurulunca karar verilir. ilgili alanda OVp kapsamrnda elitim veren
programlara sahip yiiksekd[retim ktrumlarr kendi kadrolarrna atanan aragtrma g<irevlilerini
YOK Yiiriitme Kurulu karan gerekmeksizin doktora epitimine baglatabilirler.

(6) Atan&lr tarihte veya yurtigi yabancr dil elitimi sonunda, Yabancr dil puam 65 ve
iizeri olan Oyp aragtrma gdrevlilerinin, Ytiksekd[retim Yiirtitme Kurulu tarafindan
belirlenen lisansiistti e[itim programlarmdan birine baglamamalan durumunda kadrolan ile
iliqikleri kesilir.

(7) OYP kapsamrnda atanmrg olup, atanma tarihinden d,nce Yiirtitme
Kurulunca belirlenen lisansiistii e[itim kontenjanlan drgrnda bagka bir yiiksekdlretim
kurumu velveya bdliimde lisansiistti e[itime baqlamrg aragtrma gdrevlilerine ayru yerde
lisanstistti elitim yaptrrmak isteyen ytiksekdlretim kurumlanrun kontenjan talepleri,
Yiiriitme Kurulunca karara baSlamr.

(8) Oyp kapsamrnda atanmrq olup, atanma tarihinden sonra Yiiriitme
Ktrulunca belirlenen lisansiistii e[itim kontenjanlarr drgrnda bagka bir ytiksekd[retim kurumu
velveya bdltimde lisansiistti e[itime baglamrg aragtrrma gdrevlilerine ayru yerde lisanstistti
e[itim yaptrrmak isteyen yiiksekd[retim kurumlanrun kontenjan talepleri deperlendirmeye
almmaz.

(9) Halen bir devlet yiiksekdfretim kurumunda lisansiistii (yiiksek lisans, doktora,
btitiinlegik doktora) e[itimine devam eden OYP aragfirma gdrevlilerinin devam ettikleri
ytiksekd[retim kurumu/btiliim/anabilim dah Yiiksek0sretim Kurulu karart ile ilan edilen OYP
kapsamrnda lisans0stii e[itim yapabilecek yiiksekdSretim kurumlart arasmda yer ahyorsa, bu
anabilim dahna yerlegen araqtrma gOrevlileri bu ytiksekOpretim kurumuna tahsis edilen
lisansiistii egitim kontenjanlan drgrnda tutulur. Ytiksekdlretim kurumunun bu durumdaki
aragfirma gdrevlileri igin kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) OYP kapsamrnda yiiksek lisans elitimini tamamlayan aragtrrma gdrevlilerinin
doktora e[itimlerine bir bagka yerde devam etmelerine yiiksekrifretim kurumunun teklifi
iizerine Ytirtitme Kurulunca karar verilir. 
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(11) OYP ara$trrma gdrevlilerinin atandrklan anabilim dahnda lisanstistii e[itim
yapmalarr esastrr. Aym brlltimde olmak kaydryla atandtklan anabilim dah drgrndaki bir
anabilim dahnda lisanstistti elitim yaptrrmak yiiksekdsretim kurumunun takdirindedir.
Ancak, bdltim de[igikligi ytiksekdlretim kurumunun teklifi ve Ytirtitne Kurul karan ile
yaprlabilir.

(12) Ogretim iiyesi yetigtirmek amacryla O[retim elemam temininde gi.igliik gekilen

alanlarda ytiksekOpretim kurumlarr tarafindan lisanstistii e$itim programlanrun agtlmasr

hususunda Ytiriitme Kurulu gerekli tedbirleri ahr.

Ofrenim siiresi
MADDE 10 - (1) OYP aragtrma gdrevlilerinin rilrenim stireleri Lisansiistti Elitim

ve Olretim Ycinetmeli[inde belirlenen azami dlrenim stireleridir. 9 uncu maddenin yedinci
ve dokuzuncu fikralan uyarrnca OYP kapsamma alman aragfirma gdrevlilerinin yabancr dil
puanlanmn 65'in altrnda olmasr nedeniyle yabanct dil e[itimi almalan durumunda Lisansiistii
EEitim ve Ofretim Ydnetmeli[inde belirlenen azarri dfrenim stirelerine 6 ay eklenir. Sdz

konusu Ydnetmelikte belirlenen azarrri dlrenim siirelerine eklenen siirede alman bilimsel
hazrrlrk elitimi siireleri igin OYP kapsamrnda yiiksekdlretim kurumlanna destek yapimaz.

(2) Bu Usul ve Esaslar gerelince yabancr dil yeterlili[i sallamak igin verilen siireler

ile Lisansiistti E[itim ve Olretim Ydnetmelipi gere[ince azani stire iginde gahgmalanm

tamamlayamayan, OYP'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulundulu yiiksekdfretim
kurumunda g<irevine baqlamayan veya gdrevine baqlaytp mecburi hizmet yiikiimliiliigiinti
yerine getirmeyen OYP aragtrrma gdrevlilerinin iliqikleri kesilerek haklarrnda taahhiitname ve

kefaletrame senedi uyarlnca iglem yaprlrr.

(3) OYP kapsamrnda atanan araqfirma gdrevlileri, lisanstistii e[itim yaptrklan
yiiksekcilretim kurumunun ilgili kararlanna uymakla ytikiimltidtir.

(a) Bu Usul ve Esaslara gtire OYP kadrosu ite iligik kesilmesi lisanstistii e[itimle de

iligik kesilmesi neticesini do$urmaz.

Danryman atanmasr vetez izleme komitesi
MADDE 11- (l) OYP aragtrrma g<irevlilerine, lisanstistii rilrenim igin kayrth

olduklarr enstitti tarafindan bir damqman gdrevlendirilir. Damgman, her yarryrl sonunda

aragtrrma gdrevlisi hakkrnda hazrlayaca[r deperlendirme raporunu enstittiye sunar. Bu
raporlar diizenli olarak dprencinin mecburi hizmet ytiktimltisti oldulu yiiksekcipretim

kurumuna gdnderilir.

(2) 2547 sayrh Kanunun 35 inci maddesi uyannca bir bagka ytiksek0$retim
kurumunda g<irevlendirilen OYP aragttrma gdrevlileri, mecburi hizmetle ytiktimlti
bulunduklan yiiksekdpretim kurumlanna yrlda bir kez bilgilendirme amactyla rapor sunmakla

viikiimltidtir.

(3) Dersleri bagan ile tamamlayarak tez agamastna

tez danrgmanlnrn olumlu gortgti ve YOK Yiirtitme
ytikseko fretim kurumunda tez gah gmalannr ytirtitebilirler.

gegen OYP aragttrma gorevlileri,
Kurulu karart ile atandtklarr



DORDUNCU BOLUM
Kaynak Aktarrmr, 6yp CiOerleri ve Harcamalar

Kaynak aktarrmr
MADDE 12- (1) 2547 sayfi Kanunun l0 uncu maddesi uyarmca yurt iginde ve yurt

drgrnda <i$retim iiyesi yetigtirilmesi amacryla Yiiksekdlretim Kurulu btitgesinin mevcut veya
yeni agrlacak tertiplerine kaydedilen ddenekten OYP gergevesinde desteklenmesine karar
verilen bagvurulara iligkin YOK Yiirtitme Kurulu tarafindan uygun gdrtilen tutarlar, tahakkuk
ettirilmek suretiyle ilgili yiiksekdlretim kurumu biitgesine altanlrr. OYP kapsammda,
yiiksekdlretim kurumlarrna aktanlan tutarlarrn kargrh[r, ilgili yiiksek<ilretim kurumu
tarafindan bir yandan (B) ipretli cetveline 6z gelir, difer yandan (A) igaretli cetvele ddenek
olarak kaydedilir. Kaynak aktanmr, Oyp aragtrrma gdrevlilerinin lisansiistii e[itim
gdrdtikleri ytiksekdlretim kurumlanna yaprlrr.

(2) OYP aragfirma grirevlisi kadrosuna atananlar igin kaynak aktanmr Yi,irtitme Kurulu
karan tizerine yaprlrr.

(3) 2010 yrhndan 6nce OYP'ye dahil olan aragtrrma g<irevlilerine Yiiksekrigretim
Kurulu tarafindan kaynak aktanmr yapimaz.

OYP giderleri
MADDE 13- (l) OYP aragtrrma gdrevlilerinin e[itimleri siiresince kullamlmak iizere

Yiiksekdlretim Kurulu tarafindan her bir OYP araqtrma gdrevlisi igin elitim-rifretim ve
araqtrrma amacryla yiiksekd[retim kurumuna aktanlan kaynaklar; OYP kapsamrndaki proje
giderleri, yurt iginde veya yurt drqrnda yaprlacak yabancr dil e[itimi giderleri, lisansiistti
e[itimin tez agamasrnda yurt drgrnda siirdtlrtilecek bir bdltirniine iligkin araqtrrma giderleri,
epitim-ii$etim igin gerekli ahmlar, temel ofis ekipmanlan, sarf malzemeleri, makine-teghizat
ahm, bakrm, onarlm ve destek harcamalan, OYP araqtrrma gdrevlileri ile bunlann
damgmanlanmn yrlda toplam 15 giinii agmayacak gekilde yurtigi veya yurtdrgr bilimsel amagh
toplantrlara katrlmalan (6245 sayrh Harcrrah Kanunu uyarmca yaprlan ddemeler dahil) igin
kullanilrr.

OYP kaynaklarrnrn kullanrmr
MADDE 14- (1) OYe kapsammda ytiksekdfretim kurumlanna Odenen tutarlardan

yaprlacak ddemelere iligkin gider gergeklegtirme iglemleri Oyp tcurum Koordinasyon Birimi
tarafindan yerine getirilir.

Aktarma ve iade
MADDE 15 - (l) OYP kapsamrnda yiiksektisretim kurumlanna ddenen tutarlar her bir

OYP aragtrrma gdrevlisi igin bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcarur. Amacr do!rultusunda
kullanrlamayacapr anlagrlan tutarlar arasrnda ve di[er gider gruplanna aktarma yaprlamaz. Bu
kapsamda ytiksekdsretim kurumlanna aktanlan tutarlardan kullamlmayanlar, YOK'iin ilgili
hesaplanna iade edilir.



BE$iNCi n0lUvr
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Harcama belgeleri ve muhafazasr
MADDE 16- (1) Oyp kapsamrnda yaprlan harcamalarm belgelendirilmesinde

Merkezi Ydnetim Harcama Belgeleri Yrinetrneli[i htiktimleri uygulamr. Oyp faaliyetleri ile
ilgili her ttirlii iglem ve harcamalara iligkin belgelerin niishalan, ilgili yiiksekdlretim kurumu
6yp furum Koordinasyon Birimlerinde genel hiiktimlere grire mrthafaza edilir ve denetime
hazrr halde bulundurulur.

Sorumluluk
MADDE 17- (l) YiiksektiEretim kurumlarr, bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen

gOrevlerin mevntata uygun olarak ve etkin bir qekilde yiirtitiilmesinden ve YOK'e gerekli
bilgi akrprmn sallanmasmdan sorumludur.

(2) 6VP'nin igleyigi YOK tarafindan izlenfu ve Devlet ytiksekdlretim kurumlarrrun
dpretim iiyesi ihtiyacrrun kargrlanmasma katkrsr deferlendirilir. Bu amagla ytiksekdlretim
kurumlan itibanyla OYt kapsammda yaprlan atama saylsl, gider unsurlan itibanyla YOK
tarafindan sallanan destek tutan, sistemden grkan saylst, mecburi hizmete baglayan ve
baglamayan sayrct, yabanct dil esitimine katrlanlann ve bagarrh olanlann sayrsl ve benzeri
veriler ile sistemin igle$ine iliqkin de$erlendirmeyi igeren bir rapor, mali yrhn bitiminden
itibaren tig ay iginde Ytiriitme Kurulu tarafindan hazrrlanarak YOK Genel Kuruluna sunulur
ve bir rirneSi Maliye Bakanhlrna gdnderilir.

Denetim
MADDE 18- (l) Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda yaprlan harcamalar, 5018 sayrfu

Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununa gdre denetlenir. OYP'run uygulanmasrna iliqkin
olarak yiiksekd$retim kurumunca yaprlan i9 denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykrrrhk
tegkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili ytiksekdsretim kurumu tarafindan
YOK' e itetilir. OYP'nin yiiksekdgetim kurumtarinaatci uygulu*ul*r gerek goriilmesi
halinde ayflca YOK tarafindan denetlenebilir.

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

Yiiriirliikten kaldrrrlan diizenleme
MADDE 19- (1) ..... tarihli onayla yiirtirltile giren Ogretim Uyesi Yetigtirme

Programma iligkin Usul ve Esaslar yiirtirliikten kaldrrrlmrgtrr

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

Ytiriitme
MADDE 2l'Q) Bu Usul ve Esaslan Yiiksekrilretim Kurulu Bagkam ytirtitiir.


