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Ogretim Oyesi Yeti~tirme Programma tli~kin Usul ve Esaslar incelendi. Yap11an
inceleme neticesinde, soz konusu Usul ve Esaslann a~agldaki ~ekliyle uygun o1duguna karar
verildi.

OGRETiM UYESi YETi$TiRME PROGRAMINA iLi$KiN USUL VE ESASLAR

BiRiNCi BOLUM
Ama~,

Dayanak ve Tammlar

Ama~

MADDE 1- (1) Bu Usu1 ve Esaslann amaCl, yuksekogretim kurumlanna Ogretim Oyesi
Y eti~tirme Programl kapsammda atanan

ara~tmna

gbrevlilerine, Yilksekogretim Kurul u

Ba~kanhgmm

koordinasyonunda, lisansustli egitim yaptlrmak smetlyle bgretim uyesi

yeti~tirilmesinl

duzenlemektir.

Dayanak
~.

ADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 say111 Yuksekbgretim Kanununun 10 uneu

maddesl, Yuksekbgretim Kurumlan Ogretim Elemanlarmm Kadrolan Hakkl11da 78 Sayl1l
Kanun Hukmunde Kararnamenin Merkezi Smav

ba~hkh

Ek 8. Maddesi, Yl1l Merkezi

Ybnetim Butye Kanununun ilgili maddesi ve Ogretim Oyesi Dl~mdaki Ogretim Elemam
Kadrolanna Nak1en veya AC;lktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav ile

Girj~

SmavJanna tli~kjn Usu1 ve Esaslar Hakkmdaki Ybnetmelik hukumlerine dayamJarak
haZlrlanrl1l~tlf.

Tammlar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda gec;el1;

.

a) GYP: Ggretim iiyesi yeti~tiri1mesi amaclyla Yliksekogretim Kurulunun uygun gordligLi
yuksekogretim kurumlannda ayJ1an Ggretim Dyesi Yeti~tirme Programml,
b) ,

'--OVP KomisyoDu: Yliksekogretim Kurulu Ba~karn tarafmdan bir Yiiriltme Kurulu

iiyesinin

ba~kanhgmda

farkh alanlarda en az

be~

ogretim liyesinden

olu~turulan

komisyonu,

c) OVP Ara~tlrma Gorevlisi: Ogretim Dyesi Yeti~tirme Programl kapsammda atanan
ara~tIrma

gorevlisini,

1;) OVP Universitesi: Ogretim Dyesi Yeti~tirme Programl kapsamlOda lisanslisW egitim

ogretim vermesi Yllksekagretim Kurulunca uygun garGlen Devlet yuksekbgretim kurumunu,
d) OVP Kurum Koordinasyon Birimi: YUksekogretim kurumlarlllda Ggretim Dyesi
Yeti~tirme
i~lernlerin

ProgramlOlO sekretarya hizmetlerinin yUliitLilmesi, programa

ili~kin

l~

ve

yUrilt1l1mesi ile her tiirlU harcamanlO yaptlmasmda yetkili ve sorumlu birimi,

e) OYP Kurum KoordinatOrii: GYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yllksekogretim kurumu adma yurlitulmesinden sorurnlu, list yonetici tarafmdan belirlenen ve
list ybneticiye

kar~l

sorumlu olan

ki~iyi,

f) Harcama Yetkilisi: GYP Kurum Koordinatbrunii,
g)Gerl;ekle~tirme Gorevlisi: Harcama yetkilisi taraflOdan GYP Kurum Koordinasyon

Biriminde gorevli personel arasll1dan belirlenen ki~i ya da

ki~iJeri,

h) OVP Puam: Ogretim Dyesi Yeti~tinne Programma ara~tlTl11a gbrevlisi olarak atanmak
uzere ba~\'Uran adaylann ya da program geregince bir GYP yuksekagretim kurumuna
lisansiistU egitim-ogretim gonnek amaclyla ba~vuran OYP ara~tlrma gorevlilerinin lisans
genel not ortalamasmm %25'i ile Akademik Personel ve Lisansustii Egitimi

Giri~

Smavmda

(ALES) ilgili alanda alman puanm%60'1 ve varsa yabancl dil puamrnn %15'i almarak
hesapJanan ve en son girilen ALES ve Yabancl Dil Smav sonuylarma gore giincellenebilen
puant
(1) VOK: Yllksekogretim Kurulunu,

i) Yiil{sekogretim Kurumu: Devlet universiteleri ile yGksek teknoloji enstirulerini,
j) VabanCI Dil SmaVl: DDS, KPDS veya e~degerli1igi OSYM tarafmdan belirlenen dil

smaVI111 ifade eder.

iKiNCi BOLUM
OVP Ara~tlrma Gorevlisi Kadrolan, Ba~vuru, Degerlendirme ve Atama
KadroJann belirlenmesi

MADDE 4 -Her yll Merkezi Yonetim BUtge Kanunu ile GYP ara~tlOna gorevlisi kadrolanna
bu program geryevesinde atama yapdacak kadro izin sayllan belirlenir. Atama yapdacak
ara~tJrma

gorevlisi kadro izinlerinin yLiksekogretim kurumianna dag111ml YLiksekogretim

Kuru1unca yapdlr. Yiiksekogretim kurum1an GYP kapsamll1da atamak istedikleri ara~tmna
gore\' lisi kadro1an iJe ba~vuracak adaylarda aranacak lisans veya 1isansiistii mezuniyet
a1anianna ili$kin ozel $31i1an belirleyip YGK'e bildirir. YGK atama yapl1acak GYP ara~tlIl11a
gbrevlisi kadro1anl1l kendi resmi intel11et sitesinde i1an eder.

Ba~vuru, degerlendirme

ve atama

MADDE 5 - (1) Aday1ar, YOK'iin resmi internet sitesinde i1an edilen GYP ara$tuma
gorevlisi kadrolanna ba$vuru1anlll, sbz konusu internet sitesi iizerinden beyan usuliine gore
yapar. GYP ara~tIrma gbrevlisi kadro1anna yer1e~tirme1er YGK tarafmdan GYP pual1l esas
almarak merkezi sistemle yaplIlr.

(2) tran edilen kadro1ara yerle$tirilen aday1arm beyanlarmm dogrulugunun kontrolii iIgi1i
yiiksekbgretim kurumunca yaplhr. GYP ara$tmna gorevlilerinin atanmalan 2547 say111
Kanun'un 33. maddesi uyarll1ca; YabancI dil puam 50'nin altll1da olan1ar iyin bir yd, yabancl
dil puanl 50-64 puan olanlar i9in ise iki yI1 stireyle yaplllr. Yanh$ beyanda bu1undugu halde
atamaSl yapIJan ara~tmna gbrevlileriyle ilgili tUm cezai ve hukuki sorumluluk atamaYl yapan
yiiksekogretim kurumu yetki1ilerine aittir.

(3) GYP kapsammda ara$tmna gbrevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandlgl halde goreve
ba~lamayanlar, gbreve ba~ladlktan soma

istifa eden1er, kendi1erine avantaj saglamak amacly1a

yan1l$ beyan vererek atamaSI yapl1mayan1ar He halen GYP ara$trrma gorevlisi kadrosunda
bulunanJann yeniden GYP ara$tIrma gbrevlisi kadrolanna ba~vll11nalan halinde GYP puanlan
1 yll siireyle % 10 oralllnda dii.$iiriiliir.

U<;DNcu BOLUM
Ya banel Dil Egitimi ve Lisansustii Egitim-Ogretim

Ya banel dil egitimi
MADDE 6- (1) YabancI dil puanl 65'in altmda alan GYP ara~tIrma gbrevIileri GYP puanlan
ve tercihleri esas ahnarak merkezi

yerle~tirme

sistemi ile Yuksekbgretim Kurulunun

belirledigi yurti<;:indeki yUksekbgretim kurumlarma altl ay sureyle dil egitimi almak Uzere
yerle~tirilir.

(2) GYP ar~tlrma gbrevIileri, egitim sUresi boyunca yabancI dil egitimi veren yuksek6gretim
kurwnlannda 2547 sayIlI Kanunun 39. maddesi uyannca gbrevlendirilirler.

(3) GYP ara~tlrma gbrevlilerinin yurtiyi yabancI dil egitimine katdmalan ve devam etmeleri
zorunludur. Dil egitimine katIlmayanlann veya yeterli dil pua11l

alml~

olsalar dahi dil

egitimine devam etmeyenlerin kadro ile ili~ikleri kesilir.
(4) Yurtiyindeki altl ayllk yabancl dil egitimini tamamlayan GYP ara~t1rma g6revlileri,
kadrolannm bulundugu yuksek6gretim kurumlanna dbnerler. Ancak GYP ara~tlrma g6revlisi
olarak atandlgl tarihten itibaren; yabancI dil puam halen 50'nin altmda olan
g6revlilerinin bir ylhn sonunda, yabancl dil pual1l 65 'in altmda alan
ise iki yIlm sonunda kadrolan ile

ili~ikleri

ara~tJrma

ara~tlrma gbrevlilerinin

kesilir.

(5) Yabancl Dil Smav Sonucu 65 ve uzeri puan olan OYP ara~t1rma g6revlileri, istekleri
halinde yabancl dil egitimi i<;:in en fazla altl ay sureyle yurtdl~ma gbnderilir. Ara~tlrma
gbrevli1erinin yurt dl~l11da dil egitimi almalanna ili~kin ~artlar YOK Yurutme Kurulunca
belirlenir.

Lisansustii egitim kontenjanlan ve

yerle~tirme

MADDE 7- (1) GYP'ye bgretim uyesi yeti~tirmek amacl)'la katl1mak isteyen yuksekbgretim
'kurumlan, lisansusW egitim verebilecekleri anabilim dalJanm, bu anabilim dallanndaki
6gretim uyesi sayIlar1111, egitim-bgretim ve ara~tlrma altyapIlanm, GYP dl~1 lisansustu
6grenci sayisl ve GYP kapsammda lisansustu egitim vermeyi planladlklan ara~tlfma g6revlisi
sayIlanm YOK'e bildirir.

(2) YOK Yurutme Kurulu karan ile OYP kapsammda desteklenecek lisansustU programlar ile
kontenjanlarl belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YOK'un resmi internet sitesinde
i1an edilir.
(3) Belirlenen kontenjanlara

ba~vuracak

ALES

Yuksekogretim

ve

yabancl

dil)

adaylarda aranacak asgari
kurumlannca

~artlar

belirlenir.

(mezuniyet alam,

Lisansustu

egitim

kontenjanlanna yerle~tirmeler adaylann OYP puam esas almarak YOK tarafmdan merkezi
sistemle

geryekle~tiri1ir.

Ozel yetenek smavlyla lisansustu egitime ogrenci kabul eden anabilim dallan iyin ise ilgili
Yuksekogretim Kurumunca oze1 yetenek smaVl yaplhr. Degerlendirme ve

yerle~tirme

adaylarm OYP Puammn % 75'i ve ilgili Yuksekbgretim Kurumunca yapllan Oze) Yetenek
S111aV1l1111 % 25' i hesaplanarak yaplhr.
(4) Yabancl Dil Smav puam 65 ve uzeri olan OYP ara~t1fma gorevlileri, YOK tarafl11dan
yerle~tirjldikleri OYP lisansustU programlar1l1a kaylt yaptndlktan soma, YOK Yiliutme

Kurulu karan ile 2547 saylh Kanunun 35. maddesi uyannca ilgili yuksekbgretim
kurumlannda gbrevlendirilirler. Ancak OYP kapsam111da atanan ve yabancl dil pual11 65 ve
tizeri olan

a.ra~tlrma

gorevlileri;

(a) Yuksek lisans egitimlerini atandlklarl yuksekbgretim kurumlannda alabilirler.
(b) Doktora egitimi iyin, ilgili anabilim dahmn GYP kapsamma ahmp al1l1amayacagl,
kurulu~ tarihinden itibaren 10 yll geymeyen Yiiksekogretim Kurumlan iyin, YOK

Yurutme Kurulunca karar verilir. Diger Yuksekbgretim Kurumlan kendi kadrolanna
atanan .ara~tmna gorevlilerini YOK Yiirutme Kurulu kararl gerekmeksizin doktora
egitimine

ba~latabilirler.

Ancak; OYP ara~t1rma gorevlisi olarak atanmadan once bir ba~ka yiiksekogretim
kurumunda atandlgl anabilim dahnalbolume uygun bir lisansusW programa devam
edenlerin bu lisansiistU programlara devam edip edemeyecekleri yuksekogretim
kurumlar111111 takdirindedir.

(5) Atandlgl tarihte veya yurtiyi yabancl dil egitimi sonunda, Yabancl dil pUaIll 65 ve uzeri
alan Oyp ara~tlflna gorevlilerinin, iki yarlyrl iyinde Yiiksekbgretim Kurulu Ba~kanhg1J11l1
belirledigi Iisansiistu egitim programlanndan birine
ili~ikleri

kesilir.

ba~lamamalan

durumunda kadrolan ile

(6) GYP kapSamlllda atarum~ olup, atanma tarihinden once YGK YUriitme Kurulunca

belirlenen lisansustii egitim kontenjanlan
bolOmde lisanstistti egitime

dl~mda ba~ka

ba~laml~ ara~t[rma

bir yuksekogretim kurumu ve/veya

gbrevlilerine aym yerde lisanstistii egitim

yaptJrmak isteyen ytiksekbgretim kurumlanmn kontenjan talepleri, YGK YtirUtme Kuwlunca
bireysel olarak degerlendirilir.

(7) GYP kapsaml11da atarum~ olup, atanrna tarihinden soma YGK YUllitme Kurulunca
belirlenen lisanstistti egitim kontenjanlan
bolumde lisansustu egitime

dl~ll1da ba~ka

ba~laml~ ara~tJITna

bir yUksekogretim kurumu veiveya

gbrevlilerine aym yerde lisanstistti egitim

yaptmnak isteyen yuksekogretim kurumlannll1 kontenjan talepleri degerlendirmeye alll1maz.
(8) Ogretim uyesi yetersizligi nedeniyle a<;:l1amayan lisansustu egitim programlarll1da GYP
kapSal11111da ara~tmna gbrevlisi Y'eti~tirilmesine YGK Ytirutme Kurulunca karar verilir.
(9) Halen bir devIet yUksekogretim kurumunda lisansiistti (yuksek lisans, doktora,

btitunle~ik

doktora) egitimine devam eden GYP ara~tJrma gorevlilerinin devam ettikleri yuksekogretim
kurumu/bbltim/anabilim dab Yuksekogretim Kurulu karan ile ilan edilen GYP kapsammda
lisansusti.i egitim yapabilecek yUksekogretim kurumlarJ arasmda yer alJyorsa, bu anabiJim
dalma

yerle~en ara~tlfma

egitim kontenjanlan

gbrevlileri bu ytiksekbgretim kurumuna tahsis edilen lisansustu

dl~mda

tutulur. Yuksekbgretim kurumunun bu durumdaki

ara~tllma

gorevlileri i<;:in kontenj an talep etmesine gerek yoktur.
(10) GYP kapsamlllda yuksek lisans egitimini tamamlayan ara~tlfJna gorevlilerinin doktora

egitimlerine bir

ba~ka

yerde devam etmelerine ytiksekogretim kurumunun teklifi iizerine

YGK Yuriitme Kurulunca karar veJilir.

(11) GYP Ara~tlrma Gorevlilerinin atandlklarl anabilim dalmda lisanstistli egitim yapmalarl

esastn. Aym bblUmde olmak kaydlyla atandlklan anabilim dab

dl~l11daki

bir anabilim dahnda

lisansustii egitim yaptlrmak ytiksekogretim kurumunun takdirindedir.

Ancak, bOltim

degi~ikligi yuksekbgretim kurumunun teklifi ve YGK Ytirutme Kuru! Karan ile yapl1abilir.

6 gr nim
M.

ores i

DE 8- (l) GYP ara~tlrma gorevlilerinin ogrenim sureleri Lisansustu Egitim ve Ggretim

Ybnetmeligi'nde belirlenen normal bgrenim stireleridir. Amlan Ybnetmelik htikumleri
yeryevesinde, ek sure ve bilimsel hazlrlIk boyunca GYP kapsamll1da verilen desteklerden
yararlanl1amaz.

(2) Bu Usul ve Esaslann 6 nel maddesi gereginee yabanel dil yeterliligi saglamak iyin verilen
sureler ile Lisansustu Egitim ve Ggretim Yonetmeligi gereginee verilen ek sureler de dahil
olmak uzere egitim-bgretim stiresi iyinde yah~malanDl tamamlayamayan, GYP'ye devam
etmek istemeyen, kadrosunun bulundugu yuksekogretim kurumunda gorevine

ba~lamayan

veya gorevine ba~laYlp meeburi hizmet y-UkumltiJUgunu yerine getirmeyen GYP ara~t1rma
gorevlilerinin
i~lem

ili~ikleri

kesilerek haklannda taahhtitname ve kefaletname senedi uyannea

yapll1r.

(3) GYP kapsamll1da atanan ara~tlrma gbrevlileli, lisansusw egitim yaptlklan yiiksekogretim
kurumunun ilgili kararlarll1a uymakla ytiktimlUdtir.

(4) Bu Usul ve Esaslara gore GYP kadrosu ile ili~ik kesilmesi lisanstistu egitimle de iJi~ik
kesiJmesi neticesini dogurmaz.

Dam~man atanmaSI

ve tez izleme komitesi

M DDE 9- (1} GYP ara~tlrma gorevlilerine, lisansustti ogrenim iyin kayltlI olduklan enstitu
tarafmdan bir

danl~man

gbrevlendirilir.

Dal1l~man,

her yanyll sonunda

ara~t1rma

gorevlisi

hakkll1da hazlrlayaeagl degerlendirme raporunu enstituye sunar. Bu raporlar dlizenli olarak
bgrencinin mecburi hizmet yukumltisu oldugu yuksekbgretim kurumuna gonderilir.
(2) 2547 sayl11 Kanunun 35. maddesi uyannea bir
gbrevlendirilen GYP

ara~tlrma

g6revliJeri,

ba~ka

ytiksekbgretim kurumuna

meeburi hizmetle

ytikilmlu

bulunduklarl

yuksekogretim kurumlanna yllda bir kez bilgilendirme amaclyla rapor sunmakJa yukumludur.
(3) Dersleri ba~an ile tamamlayarak tez a~amasll1a geyen GYP ara~t1rma gorevlileri, tez
daJ1l~manll1ll1 olumlu g6ru~u ve YGK YtirUtme Kurulu karan ile atandlklan yUksekogretim

kurumunda tez

yah~malan111 yiliutebilirler.

nORDUNCUBOLUM
Kavnak Aktanml, OYP Giderleri ve Harcamalar
Kaynak aktanml
Madde 10- (I) 2547 sayill Kanunun 10. Maddesi uyannca yurt i<;inde ve yurt

dl~ll1da ogretim

tiyesi yeti~tirilmesi amaclyla YGK btit<;esinin mevcut veya yeni a<;l1acak tertiplerine
kaydedilen bdenekten GYP <;er<;evesinde desteklenmesine karar verilen ba~vurulara ili~kin
YGK Yiliiitme Kurulu tarafllldan uygun goriilen tutarlar, tahak1.11k ettirilmek suretiyle ilgih
yiiksekbgretim kurumu btit<;esine aktanhr. GYP kapsammda, ytiksekogretim kurumlanna
aktanlan tutarlann kar~111gJ, ilgili yiiksekogretim kumD1u tarafmdan bir yandan (B) i~aretli
cetveline bz gelir, diger yandan (A)

i~aretli

cetvele bdenek olarak kaydedilir. Yapllacak

bdemelere ili~kin silieler ve tutarlar YGK Ytirtitme Kurulu tarafmdan belirJenir. Kaynak
aktanml

GYP

ara~tlrma

gorevlilerinin

lisanstistti

egitim

gbrdiikleri

yi.iksekbgretim

kurumlanna yap111f.

(2) Kaynak aktanml yapJlabilmesi iyin;
(a) Bir yuksekbgretim kurumu adma ba~ka bir yuksekogretim kurumunda lisansUstii
egitim yapan ara~tlfITla gorevlilerinin, 2547 sayJll Kanunun 35. maddesi kapsammda
gorevlendirilmi~ olmasl,
(b) GYP ara~tlrma gbrevlisinin atandlgl bOliimlanabi lim dall ile lisansiistii egitim yaptlgl
bbliimlanabilim dahmn aym olmasl, (Yiiriitme Kurul Karan ile farkh bbliimde
lisanstistii egitim yapmasma izin verilenler hari<;)
gerekir.
(3) GYP Ara~tllma gbrevlisi hangi lisansiistu egitim programma devam ediyorsa (yiiksek
lisans, doktora, biitUnle~ik doktora) sadece devarn ettigi program iyin aynlan bdenek
lisansiistU egitim yaptlgl ytiksekbgretim kurumuna aktanhr.
(4) Ortak yiirtittilen hsansiistti egitim prograrnlannda kaynak aktanml her iki tiniversiteden
alll1an ders kredileri dikkate almarak yapillr.

oyp Giderleri

Madde

11-

OYP

ara~tlDna

gbrevlilerinin

egitimleri

stiresmce

kullamlmak

tizere

Yi.iksekbgretim Kurulu tarafmdan her bir OYP ara~tlrma gbrevlisi i<;in egitim-bgretim ve
ara~tIrma amaclyla

ilgili yi.1ksekbgretim kurumuna aktanlan kaynaklar:

(a)

rojeGiderleri: Lisansustil egitim ir;:in gerekli ahmlar, temel otis ekipmanlan, sarf

malzemeleri, makine-ter;:hizat ve hizmet ahm, baklm ve onanm harcamalan (tez

r;:ah~malan

ile egitim programl kapsamlOda yapllacak diger bdemeler dahil)
(b) Seyahat Giderleri: bYP ara~tlrma gbrevlilerinin de bunlann dam~manlanrun yllda ] 5
gunu

a~mayacak ~ekilde

saylh HarcJrah Kanunu

yurtir;:1 ve

yurtdl~l

bilimsel amar;:h toplantdara katdmalan (6245

uyannca yapllan bdemeler ile

byp ara~tlrma gbrevlisinin

dam~manlan 19in bYP kapsanunda yaprlacak diger odemeler dahil) i9in kullamhr

GYP kaynaklannm kullamml
MADDE 12 - bYP kapsammda ilgili yiiksekbgretim kurumlarma bdenen tutarJardan
yapllacak bdemelere ili~kin gider gerr;:eklqtirme i~lemleri, bYP Kurum Koordinasyon Birimi
tarafmdan yerine getirilir.

Aktarma ye iade
MADDE 13 - bYP kapsammda ilgili yi.iksekbgretim kurumlarlOa bdenen tutarlar her bir bYP
ara~tlrma

gorevlisi 19in bu Usul ve Esaslarm II inci maddesinde yer alan daglhma uygun

olarak harCanlf. Anlacl dogrultusunda kuUamlamayacagl

anla~llan

tutarlar arasmda ve diger

gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapllamaz. Bu kapsamda yi.iksekogretim
kurumlanna aktardan tutarlardan, kullamlmayanlar, YbK'i.in ilgili hesaplarma iade edilir.

arcama belgeIeri ve muhafazaSl
Madde 14- bYP kapsammda yapdan harcamalarm belgelendirilmesinde Merkezi Ybnetim
Harcama Belgeleri Yonetmeligi hUki.imleri uygulamf. bYP faaliyetleri ile ilgili her ti.irli.i i~lem
ve harcamalara ili~kin belgelerin niishalan, ilgili yi.iksekogretim kurumu bYP Kururn
Koordinasyon Birimlerinde genel hi.iki.imlere gore muhafaza edilir ve denetime hazl[ halde
bulunduruiur.

Sorumluluk
MADDE 15- Yuksekogretim kurumlan, bu Esas ve Usuller ile kendilerine verilen gorevlerin
mevzuata uygun olarak ve etkin bir ~ekilde yUrUtUlmesinden ve YbK'e gerekli bilgi akl~1Ol11
saglarunasmdan sorumludur.

Deuetim
MADDE 16- Bu Esas ve Usuller kapsammda yapdan harcamalar, 5018 saylh Kamu Mali
Yonetimi ve Kontrol Kanununa gore denetlenir. OYP'mn uygulanmas1l1a ili~kin olarak
yuksekogretim kurumunca yapllan is: denetim sonucunda bu Esas ve Usullere aykmlJk

te~kil

eden bir hususun tespiti halinde, bu dunun iIgili yuksekogretim kurumu taraf1l1dan YOK' e
iletilir. OYP'nin yuksekogretim kurumlanndaki uygulamalan gerek gorulmesi halinde aynca
YOK taraf1l1dan denetlenebilir.
(2) Bu Esas ve Usuller kapsam1l1da yapIlan harcamalar SayJ9tay denetimine tabidir.

(:e~itli HiikiimJer

MADDE 17
2010 y111l1dan once OYP'ye dahil olan ara~tmna gorevlilerine YOK taraf1l1dan kaynak
aktanmJ yapI1maz.

Yiiriirliik
MADDE 18- Bu Esas ve Usuller, kabulti tarihinde yurOrltige girer.

Yuriitme
MADDE 19
Bu Esas ve Usulleri Yliksekogretim Kurulu

Ba~kam

ytirtitur.

