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RAMINA

nininci noliilr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag ve kapsam

MADDE 1- (l) Bu Usul ve Esaslann amacr, yiiksekdlretim kurumlarrna Olretim
Uyesi Yetiqtirme Programr kapsamrnda dlretim iiyesi yetigtirilmesi amacryla aragtlrma
g<irevlisi kadrolanna atananlara iligkin usul ve esaslan diizenlemektir.
Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 say r Yiiksekdlretim Kanununun l0 uncu
maddesi ve yrh merkezi ydnetim bUtge kanununun ilgili hilkiimlerine dayanrlarak
hazrrlanmrqtrr.

Tanlmlar ve krsaltmalar
MADDE 3 - (l) Bu Usul ve Esaslarda

gegen;

a) Gergekleqtirme Giirevlisi: Harcama yetkilisi tarafindan Oyp Kurum
Koordinasyon Biriminde veya diler birimlerde gdrevli personel arasrndan belirlenen kipi ya
da kiqileri,
b) Harcama

Yetkilisi: oYP Kurum Koordinat<jriinii,

c) OYP: Olretim iiyesi yeti$tirilmesi amacryla Yiiksekdlretim Kurulunun uygun
gdrdiigii yiiksekdlretim kurumlannda agrlan Olretim Uyesi Yetigtirme Programrnr,
9) OYP Ara$tlrma
aragtrrma g6revlisini,

Gtirevlisi: 0lretim Uyesi Yetigtirme Programr kapsamrnda

atanan

d) OYP Kurum Koordinasyon Birimi: Yiiksekdlretim kurumlarrnda dlretim Uyesi
Yetigtirme Programrnrn seketarya hizmetlerinin, programa iligkin ig ve iglemlerin
yiiriittilmesi ile her tiirlii harcamanrn yaprlmasrnda yetkili ve sorumlu birimi,
e) OYP

Kurum Koordinatiirii: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin

ytiksek<iiretim kurumu adtna yiiriitiilmesinden sorumlu, iist ydnetici tarafrndan belirlenen ve
iist ydneticiye kargr sorumlu olan kigiyi,

f1 OYP Puanr: Ogretim Uyesi Yetiqrirme Programrna ara$ttrma gcirevlisi olarak
atanmak iizere bagvuran adaylar igin ya da program gerelince bir oYP yiiksekolretim
kurumuna lisansiisttj egitim-6gretim gcirmek amacryla bagvuran OYP aragtrrma gcirevlileri
igin YOK Ytjriitme Kurulunca 5 inci madde kapsamrnda belirlenen kriter ve oranlar dikkate
ahnarak hesaplanan puanl,

g) OYP Universitesi: Ogretim Uyesi Yetiqtirme Programr kapsamrnda

lisansiistii
egitim dgretim vermesi Yiirtitme Kurulunca uygun gdriilen yiiksekdlretim kurumunu,

Dil

[)

Yabancr

h)

YdK: Yiiksekdgretim Kurulunu,

Srnavr: UOS,

fpOS, YDS veya egdegerlilili 0l9me,

Segme ve

Yerleqtirme Merkezi Baqkanhlr tarafrndan belirlenen dil smavlru,

r)

Yiiksekiilretim Kurumu: Devlet iiniversiteleri ile ytiksek teknoloji enstitiilerini,

i) Yiiriitme Kurulu: Yiiksekdlretim Kurulu Yiiriitme Kurulunu,
ifade eder.

irixci

BOLiiM

OYP Kadrolarr, Bagvuru, Delerlendirme ve Atama

Kadrolann belirlenmesi
MADDE 4 -(l) Her yrl Merkezi Y6netim Biitge Kanunu ile OYP araptrrma g6revlisi
kadrolarrna bu program gergevesinde yaprlacak atama sayrlan belirlenir. Atama yaptlacak
ara$trrma gdrevlisi kadro izinlerinin yiiksekdlretim kurumlanna dalrhmr Yiiksekdlretim
Kurulunca yaprlrr. Yi.iksekcilretim kurumlarr OYP kapsamrnda atamak istedikleri aragrlrrna
gdrevlisi kadrolan ile bagvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansi.istii mezuniyet
alanlarrna iligkin 6zel qartlarr belirleyip YoK'e bildirir. yoK Ytirtitme Kurulu tarafrndan
belirlenen atama yaprlacak OYP araqtrrma giirevlisi kadrolan, YOK'tln intemet sitesinde ilan
edilir.

OYP puanr
MADDE 5- (l) OYP kapsamrnda aragtrrma g6revlisi olarak atanmak iizere baqvuran
her bir aday igin ya da program gerelince bir OYP yiiksekdlretim kurumuna lisansiistii
elitim-cilretim gtirmek amacryla baqvuran her bir OYP aragtrrma gdrevlisi igin bir OYP puan,
hesaplanrr,

(2) OYP puanlnln hesaplanmasrnda lisans not ortalamasrnrn Y" 25'i, Akademik
Personel ve Lisansiistii Elitim Giriq Srnavr (ALES) puanrn o/o 60'r ve varsa yabancr dil stnavr

l5'i dikkate almrr. Bu puan en son girilen ALES ve yabancr dil srnav sonuglanna
gdre giincellenebilir. Adaylarrn mezun olduklarr alanlardaki bagvurularrnda sdz konusu
puanlar arasrnda l0 puana kadar yiizdelik oranlarrnr artlrmaya veya eksiltmeye ve OYP
puanrnr oZ I 0'a kadar artrrmaya YOK Yiiriirme Kurulu yetkilidir.
puanrn

o/o

(3) Yiiriitme Kurulu, programrn nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir

bigimde

yiiriitiilebilmesi igin gerekli tedbirleri alrr.
Bagvuru, defierlendirme ve atama
6 - ( I ) Adaylar. ilan edilen OYP aragtrrma gdrevlisi kadrolarrna
YOK'tin internet sitesi iizerinden beyan usultine gdre yapar.OYP aragtrrma
gdrevlisi kadrolarrna yerlegtirmeler OYP puanr esas ahnarak merkezi sistemle yaprlrr ve
sonuglar Yilriltme Kurulunca onaylanmasrnr mijteakip YOK tarafrndan ilan edilir.

MADDE

baqvurularrnr,

(2) Adaylartn ilan edilen kadrolara atamalan, yerlegtirildikleri yiiksekdgretim kurumlar.
tarafrndan 2547 sayfi Kanunun 33 iincii maddesi uyannca yaprlrr. Atamalan srrasrndr.
beyanlannrn dofrululunun kontrolii ilgili yiiksek6lretim kurumunca yaprlrr.
Atamalar; yabancr dil puanr 50'nin altrnda olanlar igin en 9ok bir yrl, yabancr dil puanr 50-65
(65 harig) puan arasrnda olanlar igin ise en gok iki yrl siireyle yaprlrr.

(3) Yanlg beyanda bulundulu halde atamasr yaprlan aragtrrma gdrevlilerinin atama
iglemleri ile ilgili ti.im cezai ve hukuki sorumluluk ilgiliye ve atamayt yapan yiiksekdfretim
kurumu yetkililerine aittir.

(4) OYP kapsamrnda ara$tlrma gdrevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandrlr halde
gdreve baglamayanlar, gcireve bagladrktan sonra istifa edenler, 10 uncu madde uyannca
kurumlarrnca iligikleri kesilenler ile OYP arattrrma gdrevlisi kadrosunda bulunanlar Ug yrl
stire gegmeden yeniden 0YP arattlrma gdrevlisi kadrolarrna bagvuramazlar, bu siire gegtikten
sonra yaprlacak ilk baqvuruda 0YP puanr % l0 oranrnda dtigiiriiliir.

(5) Kendilerine avantaj saglamak amacryla yanhg beyanda bulunduklan tespit
edilenlerin OYP arattlrma gcirevlisi kadrolarma atamasr yaprlmaz ve bir daha OYP' ye
bapvurularr kabul edilmez.

UCtiNcUn6liiu
Yabancr Dil Efitimi ve Lisansiistii Egitim-OEretim

Yurt iginde yabancr dil e[itimi
(1) OYP kapsamrnda yiiksek6lretim kurumlarrna
MADDE 7

atanan ve yabancr dil
puanr 65'in altrnda olan aragtrrma gdrevlileri OYP puanlarr ve tercihleri esas alnarak merkezi

-

yerleqtirme sistemi

ile

Yiiksekrilretim Ytiriitme Kurulunun belirledili yurtigindeki

yiiksekdgretim kurumlarrna altr ay stireyle dil e!itimi almak Uzere yerle$tirilir.

(2) OYP ara$trrma gdrevlileri, elitim siiresi boyunca yabancr dil elitimi veren
yiiksekdiretim kurumlarrnda 2547 say Kanunun 39 uncu maddesinin birinci frkrasr
uyarrnca gdrevlendirilirler,
(3) OYP ara$trrma gdrevlilerinin yurtigi yabancr dil elitimine katrlmalan ve devam
etmeleri zorunludur. Dil elitimine katrlmayanlarrn veya yeterli dil puanr almrq olsalar dahi dil
egitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) ig giinii devam etmeyenlerin kadro ile iliqikleri
kesilir.
(4) Yurtigindeki yabancr dil egitimini tamamlayan OYP aragtrrma gdrevlileri, bagkaca
bir igleme gerek kalmaksrzrn kadrolarrnrn bulundulu yiiksekdlretim kurumlanna ddnerler ve
kurumlannt bilgilendirirler. Ancak OYP ara$trrma gdrevlisi olarak atandr!r tarihten itibaren;
yabancr dil puanr 50'nin altrnda olan ara$tlrma gdrevlilerinin bir yrhn sonunda, yabancr dil
puanr 65'in altrnda olan ara$tlrma grirevlilerinin ise iki yrhn sonunda kadrolarr ile iligikleri
kesilir.

Yurt drqrnda vabancr dil efitimi
MADDE 8- (l) OYP ara$tlrma grirevlilerinden aqa$rdaki $artlan ta;ryanlar, istekleri
halinde yabancr dil eiitimi igin en fazla altr ay siireyle 2547 sayfi Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci fikrasr kapsamrnda yurtdrgrna g<inderilebilir.
(2) Araqtrrma gdrevlilerinin yurt drqrnda yabancr dil

elitimi alabilmeleri igin;

a) Bapvuru tarihinden dnceki beg yrl iginde ahnmrg olmak kaydryla, elitim almak
istedikleri yabancl dile iligkin yabancr dil srnavrndan en az 65 puan almrg olmak ya da
egde[erlifi OSYM tarafrndan kabul edilen yabancr dil srnavlanndan egde[er puan almrq
olmak,

b) Yurtdrgrndaki bir yi.iksekdiretim kurumundan yabancl

dil elitimi igin antetli

ve

imzah kabul belgesi almak,

gereklidir.

(3) Yabancr Dil Elitimi igin yurtdrgrna gdnderilecek ara$trrma gdrevlilerinden
belirlenen gartlan saglayanlar, ba!h bulundulu fakiilte veya enstitiiye bagvurularrnr yaparlar.
Enstitij,/Fakiilte ydnetim kurulunda delerlendirilerek yurtdrgrna gdnderilmesi uygun bulunan
baqvurular ilgili rektdrliik aracrhlryla YoK'e teklif edilir. Rektdrliiklerce yoK'e gdnderilen
teklifl er Yi.iriitme Kurulunda gdriigiilerek karara ba!lanrr.
(4) Yabancr Dil Elitimi almak igin yurtdrgrna 96nderilecek ara$ttrma g6revlilerine yol
masrafr, yevmiye ve zorunlu sallk sigortasr, yabancr dil efitim giderleri olarak yaprlacak
ddemeler iilke ve 6deme unsurlarr itibanyla Yiiriitme Kurulu tarafrndan bir liste halinde
belirlenir ve ilgililere duyurulur. YOK strateji Geligtirme Dairesi Bagkanhlr tarafrndan
ara$tlrma gdrevlisi igin kadrolannrn bulundulu yiiksek6lretim kurumuna aktanlacak
kaynaltn tutarr, kaynak aktarrmr tarihindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr driviz satrp
kuru esas ahnarak hesaplanan Tiirk Lirasl tutannl gegemez. Kaynak aktarrlma tarihinden
sonra meydana gelecek kur farklan higbir gekilde dikkate ahnmaz. Bu ddemeler drgrnda
ilgililere herhangi bir ad altlnda ddeme yaprlamaz.

(5) Yabancr dil egitimini bagan ile tamamlayamayan, Yiiksekdlretim yiiriitme
Kurulu tarafrndan belirlenen lisansiistii egitim programlarrndan birine baglamayan, 6yp'ye
devam etmeyen, kadrosunun bulundulu yiiksek6ffetim kurumunda gdrevine baglamayan
veya gcirevine baglayrp mecburi hizmet yiikiimliiliigtni.i yerine getirmeyen ara$tlrma
gdrevlilerinin iligikleri kesilerek haklarrnda imzaladrklarr "Yiiklenme Senedi ile Muteber
Imzalt Miiteselsil Kefalet Senedi" hiikiimleri uyannca iglem yaprlrr.
Lisansiistii e[itim kontenianlarr ve verleqtirme
MADDE 9 - (1) Olretim iiyesi yetigtirme programrna katllmak isteyen yiiksekdlretim
kurumlarr, lisanstistii elitim verebilecekleri anabilim dallarrnr, bu anabilim dallanndaki
dlretim iiye.si sayllannr, elitim 6lretim ve aragtrrma altyaprlarrnr, 6YP drqr lisansiistii 6lrenci
saylsl ve o-YP kapsamrnda lisansiisti.i elitim vermeyi planladrklarr arastrrma gdrevlisi
sayrlannr YOK'e bildirir.

(2) YOK Yiiriitme Kurulu karan ile oYP kapsamrnda desteklenecek lisansi.istir
programlar ile kontenjanlarr belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar yoK'iin internet
sitesinde ilan edilir.

(3)

Belirlenen kontenjanlara bagvuracak adaylarda aranacak asgari $artlar
y0ksekd[retim kurumlartnrn cinerileri dikkate ahnarak Yiiriitme Kurulu tarafindan belirlenir.
Lisansiistii elitim kontenjanlarrna yerlegtirmeler adaylarrn OYP puanr esas ahnarak Yiiriltme
Kurulu tarafrndan merkezi sistemle gergeklegtirilir.
(4) Ozel yetenek srnavryla lisansiistti elitime dlrenci kabul eden anabilim dallarr igin
yiiksekdgetim
ilgili
kurumunca 6zel yetenek srnavr yaprlrr. Delerlendirme ve yerleqtirme
adaylann OYP Puanrnrn Vo 75'i ve ilgili yiiksekdlretim kurumunca yaprlan 6zel yetenek
smavrnrn o/o 25'i hesaplanarak yaprlrr.

(5) OYP kapsamrnda atanan ve yabancl dil slnav puanl 65 ve tizeri olan araptrrma
gdrevlileri, YOK tarafrndan yerleEtirildikleri 0YP lisansiistij programlanna kayrt yaptrrdrktan
sonra, YOK Yiiriitme Kurulu kararr ile 2547 sayfi Kanunun 35 inci maddesi uyannca OYP
kapsamrndaki diler yiiksekdlretim kurumlarrnda gdrevlendirilebilirler. Talepleri halinde
OYP kapsamrnda atanan ve yabancr dil puanr 65 ve ilzeri olan aragtrrma gdrevlileri ytiksek
lisans elitimlerini atandrklan yiiksekcilretim kurumlarrndan da alabilirler. Ancak Doktora
elitimi igin, ilgili anabilim dahnrn OYP kapsamrnda e[itim veren program sayrhp
sayrlmayacafma, kurulug tarihinden itibaren l0 yrl gegmeyen yiiksekdlretim kurumlarr igin,
Y0K Ytirtitme Kurulunca karar verilir. ilgili alanda oYP kapsamrnda egitim verer.
programlara sahip yiiksektilretim kurumlan kendi kadrolarrna atanan araftlrma gdrevlilerini
YOK Yiirijtme Kurulu kararr gerekmeksizin doktora eiitimine baglatabilirler.
(6) Atandrgr tarihte veya yurtigi yabancl dil elitimi sonunda, Yabancr dil puanr 65 ve
iizeri olan OYP aragtrrma grirevlilerinin, Yiiksekiilretim Yiirttme Kurulu tarafrndan
belirlenen lisanstistii egitim programlarrndan birine baqlamamalarr durumunda kadrolarr ile
iligikleri kesilir.
(7) OYP kapsamrnda atanmrf olup, atanma tarihinden dnce Yiiriitme
Kurulunca belirlenen lisansiistii elitim kontenjanlarr drgrnda bagka bir yiiksekdgretim
kurumu velveya b6li.imde lisansiistii elitime baglamrg ara;tlrma gdrevlilerine aynr yerde
lisansiistij elitim yaptrrmak isteyen yiiksekdlretim kurumlarrnrn kontenjan talepleri,
Ytirtitme Kurulunca karara baplanrr.

(8) O\"

kapsamrnda atanmrl olup, atanma tarihinden sonra Yiirtitme
Kurulunca belirlenen lisansiistti e!itim kontenjanlarr drgrnda bagka bir yiiksekdlretim kurumu
ve/veya bdliimde lisansiisti.i egitime baqlamrq ara$tlrma g6revlilerine aynr yerde lisansiistii
elitim yaptrrmak isteyen ytiksekdlretim kurumlannrn kontenjan talepleri de[erlendirmeye
ahnmaz.

(9) Halen bir devlet ytiksekdlretim kurumunda lisansiisti.i (yiiksek lisans, doktora,
biitiinle$ik doktora) elitimine devam eden OYP aragtrrma gdrevlilerinin devam ettikleri
yiiksek<ilretim kurumu/bdliim/anabilim dah Yiiksekdlretim Kurulu kararr ile ilan edilen QYP
kapsamrnda lisansiistii e!itim yapabilecek yiiksekdgretim kurumlarr arasrnda yer ahyorsa, bu
anabilim dahna yerlegen aragtlrma gdrevlileri bu yiiksekdlretim kurumuna tahsis edilen
lisansiistii egitim kontenjanlarr drgrnda tutulur. Yiiksek<i[retim kururnunun bu durumdaki
aragtuma gcirevlileri igin kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) OYP kapsamrnda yiiksek lisans elitirnini tamamlayan ara$trrma g6revlilerinin
doktora elitimlerine bir bapka yerde devam etmelerine yiiksekdfretim kurumunun teklifi
iizerine Yiirtitme Kurulunca karar verilir.

(ll) OYP ara$trrma gdrevlilerinin atandrklan anabilim dahnda lisansiistii elitim
yapmalan esastrr. Aynr bdliimde olmak kaydryla atandrklarr anabilim dah drgrndaki bir
anabilim dahnda lisansiistii elitim yaptrrmak yiiksekdgretim kurumunun takdirindedir.
Ancak, bdliim deliqikliii yi.iksekdgretim kurumunun teklifi ve Yiiriitme Kurul karan ile
yaprlabilir.
(12) Ogretim iiyesi yetigtirmek amacryla dEretim elemanr temininde gtigliik gekilen
alanlarda yi.iksekdfretim kurumlarr tarafrndan lisansiistii egitim programlarrnrn agrlmasr
hususunda Yiiriitme Kurulu gerekli tedbirleri alrr.

O!renim siiresi
(l) OYP araqtrrma gdrevlilerinin dlrenim siireleri Lisansiisti.i Elitim
MADDE l0
ve Ogretim Ydnetmelilinde
belirlenen azami dgrenim siireleridir. 9 uncu maddenin yedinci
ve dokuzuncu frkralan uyarmca OYP kapsamrna allnan ara$tlrma gdrevlilerinin yabancr dil
puanlanntn 65'in altrnda olmasr nedeniyle yabancr dil etitimi almalarr durumunda Lisansiistil
Elitim ve Olretim Ydnetmelilinde belirlenen azami dlrenim siirelerine 6 ay eklenir. Sdz
konusu Ydnetmelikte belirlen€n azami dlrenim stirelerine eklenen stirede ahnan bilimsel
hazrrhk elitimi siireleri igin OYP kapsamrnda yiiksekcilretim kurumlanna destek yaprlmaz.
(2) Bu Usul ve Esaslar geregince yabancr dil yeterlilili sallamak igin verilen siireler
ile Lisansiistii Elitim ve Olretim Ycinetmelili gerelince azami siire iginde gahgmalarrnr
tamamlayamayan, OYe'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulundulu ytiksekdlretim
kurumunda gdrevine baglamayan veya gdrevine baqlayrp mecburi hizmet yiikilmliiliiliinii
yerine getirmeyen OYP aragtrrma gcirevlilerinin iligikleri kesilerek haklarrnda taahhiitname ve
kefaletname senedi uyarrnca iglern yaprlrr.

(3) OYP kapsamrnda atanan ara$tlrma grirevlileri, lisansiistii
yiiksekdiretim kurumunun ilgili kararlanna uymakla yi.iktimliidiir.

elitim

yaptrklarr

(4) Bu Usul ve Esaslara gdre OYP kadrosu ile iliqik kesilmesi lisansiistii elitimle de
iligik kesilmesi neticesini dolurmaz.
Danrqman atanmasr ve tez izleme komitesi
(1) OYP aragtrrma gcirevlilerine, lisansiistii <ifrenim igin kayrth
MADDE f f
olduklan enstitti tarafindan
bir danrgman gdrevlendirilir. Danrgman, her yanyrl sonunda
ara$trnna gdrevlisi hakkrnda hazrrlayacalr delerlendirme raporunu enstitiiye sunar. Bu
raporlar diizenli olarak dlrencinin mecburi hizmet ytikiimliisti oldugu yiiksekdlretim
kurumuna gdnderilir.

(Z) 2547 sayrh Kanunun 35 inci maddesi uyarrnca bir baqka yiiksekrilretim
kurumunda gcirevlend irilen OYP aragtrrma gdrevlileri. mecburi hizmetle yiikilmlii
bulunduklarr ytiksekdEretim kurumlanna yrlda bir kez bilgilendirme amactyla rapor sunmakla
yiikiimliidiir.

(3) Dersleri bagan ile tamamlayarak tez a$amaslna gegen OYP ara$tlrma g<irevlileri,
danrgmantnrn olumlu gtjrtitii ve YOK Ytirtitme Kurulu karafl ile atandrklarr
yiiksekdlretim kurumunda tez gahgmalarrnr yiiriitebilirler.

tez

DORDUNCI] BOLt]M
Kaynak Aktanmr, OYP Giderleri ve Harcamalar
Kaynak aktarrmr
MADDE 12- (1) 2547 sayrh Kanunun l0 uncu maddesi uyannca yurt iginde ve yurr
drqrnda dgretim iiyesi yetiqtirilmesi amacryla Yiiksekdlretim Kurulu biitgesinin nevcut veya
yeni agrlacak tertiplerine kaydedilen ijdenekten OYP gergevesinde desteklenmesine karar
verilen bagvurulara iligkin YOK Yilrtitme Kurulu tarafindan uygun gciriilen tutarlar, tahakkuk
ettirilmek suretiyle ilgili yiiksekiilretim kurumu biitgesine aktanlrr. OYP kapsamrnda,
ytiksekdiretim kurumlarrna aktanlan tutarlarm kargrhlr, ilgili yi.iksekcifretim kurumu
tarafrndan bir yandan (B) iqaretli cetveline 6z gelir, diler yandan (A) i$aretli cetvele ddenek
olarak kaydedilir. Kaynak aktarrmr, OYP aragtrrma g<irevlilerinin lisansiisttl elitim
gdrdiikleri yiiksekdtretim kurumlarrna yaprlrr.
(2) 0YP ara$tlrma gdrevlisi kadrosuna atananlar igin kaynak aktanmr Yiiriitme Kurulu
kararr fizerine yaprlrr.

(3)

2010 yrlrndan <ince 0YP'ye dahil olan araqtrrma gdrevlilerine Yiiksekdlretim
Kurufu tarafrndan kaynak akfarrmr yapimaz,

6YP giderleri
MADDE 13- (l) 0\? ara$trrma g6revlilerinin elitimleri siiresince kullanrlmak i:zere
Yiiksekd[retim Kurulu tarafrndan her bir OYP ara$trrma gdrevlisi igin elitim-dlretim ve
araltrrma arnacryla ytiksekdlretim kurumuna aktarrlan kaynaklar; OYP kapsamtndaki proje
giderleri, yufi iginde veya ),uft drgrnda yaprlacak yabancr dil elitimi giderleri, lisansiistii
egitimin tez agamasnda yurt drqrnda sijrd0riilecek bir bdliimiine iligkin aragtrrma giderleri,
elitim-6lretim igin gerekli ahmlar, temel ofis ekipmanlan, sarf malzemeleri, makine-teghizat
ahm, bakrm, onanm ve destek harcamalarr, OYP ara$tlrma gdrevlileri ile bunlann
danrgmanlannrn ytlda toplam 15 giinii agmayacak gekilde yurtigi veya yurtdrgr bilimsel amagh
toplantrlara katrlmalarr (6245 sayfi Harcrrah Kanunu uyarrnca yaprlan ddemeler dahil) igin
kullanrlrr.

OYP kaynaklannln kullanrmr.
MADDE 14- (1) OYP kapsamrnda y0ksekdlretim kurumlarrna ddenen tutarlardan
yaprlacak ddemelere iligkin gider gergeklegtirme iglemleri OYP Kurum Koordinasyon Birimi
tarafindan yerine getirilir.

Aktarma ve iade
MADDE 15 - (1) O\? kapsamrnda yiiksekctlretim kurumlanna ddenen tutarlar her bir
OYP aragtrrma grirevlisi igin bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanrr. Amacr dolrultusunda
kullantlamayacalr anlaqrlan tutarlar arasrnda ve diler gider gruplarma aktarma yaprlamaz. Bu
kapsamda yiiksekdlretim kurumlarrna aktanlan tutarlardan kullanrlmayanlar, YOK'tin ilgili
hesaplarrna iade edilir.

BE$iNci B6LUM
Qegitli ve Son Hiikiimler
Harcama belgeleri ve muhafazasr
MADDE 16- (l) OYP kapsamrnda yaprlan harcamalarrn belgelendirilmesinde
Merkezi Y6netim Harcama Belgeleri Ydnetrnelili lriikiimieri uygulanrr. OYP faaliyetleri ile
ilgili her tiirli.i iglem ve harcamalara iligkin belgelerin niishalarr, ilgili yiiksekdlretim kurumu
OYP Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hiikiimlere gdre muhafaza edilir ve denetime
hazrr halde bulundurulur.

Sorumluluk
MADDE 17-

(l) Yiiksekdfretim kurumlan, bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen
gdrevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir qekilde yiiriitiilmesinden ve Y0K'e gerekli
bilgi akrgrnrn sallanmasrndan sorumludur.
(2) O\fP'nin iqleyigi YOK tarafrndan izlenir ve Devlet yiiksekdsetim kurumlarrnrn
dlretim iiyesi ihtiyacrnrn kargrlanrnasrna ka*rsr delerlendirilir. Bu amagla yiiksekdlretim
kurumlan itibarryla OYP kapsamrnda yaprlan atama saylsl, gider unsurlan itibanyla YoK
tarafindan sallanan destek tutarr, sistemden grkan sayrsr, mecburi hizmete baglayan ve
baglamayan sayrsr, yabancr dil elitimine katrlanlarrn ve bagarrh olanlarrn sayrsr ve benzeri
veriler ile sistemin igleline iligkin delerlendirmeyi igeren bir rapor, mali yrhn bitiminden
itibaren iig ay iginde Yi.irtjtme Kurulu tarafrndan hazrrlanarak YOK Genel Kuruluna sunulur
ve bir 6mefi Maliye Bakanhlrna gdnderilir.
Denetim

MADDE 18- (l) Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda yaprlan harcamalar, 5018 sayrh
I(amu Mali Ydnetimi ve Kontrol Kanununa g<ire denetlenir. OYP'nrn uygulanmasrna iligkin
olarak ytiksekdlretim kurumunca yaprlan i9 denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykrrrhk
tegkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yiiksekdlretim kurumu tarafindan

YOK' e iletilir. OYP'nin yiiksekdgetim kurumlanndaki uygulamalan gerek gdriilmesi
halinde aynca YOK tarafindan denetlenebilir.

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

Yiiriirliikten kaldrrrlan diizenleme

MADDE 19- (l) 26.06.2012 tarihli onayla yiiriirltile giren Olretim Uyesi Yetigtirme
Programrna Iligkin Usul ve Esaslar yiiriirliikten kaldrnlmrqtrr

Yiiriirliik

MADDE 20- (l) Bu Usul ve Esaslar, YOK Genel Kurul Kararr ile yiiri.irliife girer.

Yiiriitme
MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esaslan Yiiksekdlretim Kurulu Bagkant yiiriitiir.

