
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) 

KAYNAK AKTARIMI VE KULLANIMI YÖNERGESİ 

 AMAÇ 
 
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen ve 
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 
(ÖYP) kapsamında yapılacak kaynak kullanım koşullarını düzenlemektir. 
 
KAPSAM 
 
Madde 2 - Yabancı dil puanı 65 ve üzerinde olan ÖYP araştırma görevlileri, Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlara 
kayıt yaptırdıktan sonra, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile 2547 sayılı 
Kanun’un 35. maddesi uyarınca Kastamonu Üniversitesi’nde görevlendirilirler. Bir 
Yükseköğretim Kurumu adına Kastamonu Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim yapmak 
üzere görevlendirilen ÖYP araştırma görevlilerine ait “Kaynak Aktarımı” Üniversite 
Yönetim Kurulu Kararı ile talep edilir, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile 
gerçekleşir. 
 

TANIMLAR 

 

Madde 3 - Bu Yönergede geçen; 

a. Danışman: Her bir ÖYP araştırma görevlisi için ilgili enstitü tarafından atanan ve 
ÖYP kapsamındaki lisansüstü eğitimi için danışmanlık yapan öğretim üyesini, 

b. Enstitü: Kastamonu Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren Enstitüleri, 

c. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından, üniversite ÖYP 
Koordinasyon Birimi’nde görevli personel arasından belirlenen kişiyi, 

d.  Harcama Yetkilisi: Üniversite ÖYP koordinatörünü, 

e. ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun uygun 
gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını, 

f. ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 
atanan araştırma görevlisini, 

g. ÖYP Bütçesi: Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi 
için üniversiteye tahsis edilen kaynağı, 

h. ÖYP Koordinatörü: ÖYP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin üniversite adına 
yürütülmesinden sorumlu olan ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim 
üyesini, 

i. Program: Lisansüstü eğitimin verildiği diploma programını, 

j. Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörü’nü, 

k. Rektörlük:Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 



l. Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosu’nu, 

m. Üniversite: Kastamonu Üniversitesi’ni, 

n. Yabancı Dil Sınavı: YDS (ÜDS, KPDS) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul 
edilen yabancı dil sınavını, 

o. YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu, 

ifade eder. 

 

KAYNAK KULLANIMI VE HARCAMALAR 

Madde 4 -  ÖYP kapsamında kullanılacak kaynakların harcama ve işlemlerinde; 

a) 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 

b) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat 
hükümleri, 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu 

e) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar, 

f) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 

g) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

h) Yılı Bütçe Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri, 

uygulanır. 

 Madde 5 - 2547 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca yurtiçinde ve yurtdışında 
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 ilgili Yükseköğretim Kurumu bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında 
Yükseköğretim Kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, ilgili Yükseköğretim Kurumu 
tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele 
ödenek olarak kaydedilir. Kaynak aktarımı ÖYP Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü 
öğrenim gördükleri Yükseköğrenim kurumlarına yapılır. Aktarılan kaynak Rektörlük 
özel kalem bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydı yapılarak giderler bu tertipten 
karşılanır. 

Madde 6 - ÖYP Araştırma Görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere, her 
biri için Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla tahsis 
edilen kaynak miktarları aşağıdadır. 



Düzey Proje Seyahat Toplam 

Yüksek Lisans 10.000.-TL 10.000.-TL 20.000.-TL 

Doktora 10.000.-TL 20.000.-TL 30.000.-TL 

Yüksek Lisans + Doktora 20.000.-TL 30.000.-TL 50.000.-TL 

Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider 
kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim 
kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade 
edilir. 

Madde 7 - ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği`nde belirlenen normal öğrenim süreleridir. Anılan Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında 
verilen desteklerden yararlanılamaz. 

Madde 8 - ÖYP Giderleri;  

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 görevlileri ile bunların tez danışmanlarının 
yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara 
katılmaları için kullanılır. Seyahat gideri ÖYP Araştırma Görevlisi tarafından tek 
başına kullanılabileceği gibi, gerektiği hâllerde tez danışmanı ile birlikte de 
kullanılabilir. Tez danışmanın seyahat giderini kullanabilmesi için, danışmanı olduğu 
ÖYP Araştırma Görevlisi ile birlikte bilimsel aktiviteye katılması zorunludur. 

ÖYP araştırma görevlilerinin katılmak istedikleri yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı 
toplantıların çalıştığı anabilim dalı veya tez konusu ile ilgili olması gerekmektedir. 

Görevlendirme talep yazılarının yurt dışı için en az 20 gün, yurt içi için en az 10 gün 
önceden Rektörlük Makamına gönderilmesi gerekmektedir. 

Madde 9 - ÖYP programı kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider 
gerçekleştirme işlemleri, ÖYP Kurum Koordinatörlüğü aracılığıyla Kastamonu 
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

Madde 10 - Proje Giderlerinin Harcanması: ÖYP kapsamında kendisine ödenek 
tahsis edilen her bir ÖYP Araştırma Görevlisi, proje giderleri harcama kaleminden 
yapacağı alımlara ilişkin, tez danışmanının muvafakatini de içeren istek yazısını ÖYP 
Kurum Koordinatörlüğüne sunar (EK-I).  ÖYP Kurum Koordinatörü onayı ile satın 
alma işlemleri ve harcamalar gerçekleştirilir. 

Proje Giderlerine İlişkin Satın Alma Süreci  

 ÖYP araştırma görevlisi ve tez danışmanı, ÖYP bütçesinden karşılanmak 
üzere alınacak malzemelere ilişkin istek yazısını, aşağıda belirtilen belgeleri de 
ekleyerek ÖYP Koordinatörlüğü’ne iletir. 



  

Malzeme Listesi: ÖYP araştırma görevlisi tarafından talep edilecek 
malzemenin cinsi, adedi ve miktarını belirten listedir. (ÖYP araştırma görevlisi ve tez 
danışmanı  tarafından imzalı ve iki adet) 

Proforma Faturalar: İlgili ÖYP araştırma görevlilerinin, piyasa fiyat araştırma 
tutanağını oluşturmak için alacakları proforma faturaların (tekliflerin- en az 3 farklı 
firmadan) ve alım sırasında fatura aslının ÖYP Koordinasyon Birimi adına (Örn: 
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü-ÖYP Koordinasyon Birimi-Fen Bil.Enstitüsü-ÖYP 
Araş.Gör.Ali GÜN) düzenlenmesi ve malzeme teslimi sırasında alınan faturanın ÖYP 
araştırma görevlisi ve tez danışmanı tarafından imzalanarak ÖYP Koordinasyon 
Birimi’ne iletilmesi gerekmektedir. 

 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı: Alınacak malzeme veya teçhizatın yaklaşık 
maliyetinin K.D.V. hariç olarak gösterildiği, ÖYP araştırma görevlisi ve tez 
danışmanınca imzalanmış belgedir. 

 Teknik Şartname: ÖYP araştırma görevlisi ve tez danışmanı tarafından yerli 
veya yabancı menşei, markası, modeli belirtilmeksizin hazırlanacak, ÖYP araştırma 
görevlisi ve tez danışmanın unvanı, ismi ve imzası olacaktır. 

  Taşınır İşlem Fişi: Satın alması yapılan temel ofis ekipmanları, kırtasiye, 
kimyasal-sarf, makine-teçhizat ve demirbaş malzemeleri ÖYP araştırma görevlisinin 
bağlı olduğu fakültenin taşınır kayıt kontrol yetkilisine gösterilip faturanın arkası 
onaylandıktan sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir. 

ÖYP Koordinasyon Birimince hazırlanan ödeme evrakları ve ekindeki belgeler 
ödeme ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı’na gönderilir. 

Madde 11 - ÖYP Araştırma Görevlilerinin Seyahat Giderlerinin 
Harcanması: ÖYP kapsamında kendisine ödenek tahsis edilen her bir ÖYP 
Araştırma Görevlisi, harcırahlı, katılım ve konaklama ücretli olarak 
görevlendirilmesine ilişkin, tez danışmanının muvafakatini de içeren istek yazısını 
ilgili Fakülte Dekanlığı’na sunar (EK-II). Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük 
Makamının onayı ile ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından harcamalar 
gerçekleştirilir.   

Madde 12 - ÖYP Araştırma Görevlisi Tez Danışmanının Seyahat Giderlerinin 
Harcanması:  ÖYP kapsamında ödenek tahsis edilen her bir ÖYP Araştırma 
Görevlisinin danışmanı, harcırahlı, katılım ve konaklama ücretli olarak 
görevlendirilmesine ilişkin istek yazısını ilgili Fakülte Dekanlığı’na sunar (EK-III). 
Fakülte Dekanlığının teklifi ve Rektörlük Makamının onayı (EK-IV) ile ÖYP Kurum 
Koordinatörlüğü tarafından harcamalar gerçekleştirilir. 

Madde 13 - Ön Ödeme İşlemleri: ÖYP kapsamında kendisine ödenek tahsis edilen 
her bir ÖYP Araştırma Görevlisi ve tez danışmanına, talep edilmesi halinde 
harcırah için ön ödeme yapılabilir. 

ÖYP Araştırma Görevlisine veya Kurum Koordinatörünün görevlendireceği 
mutemete, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyemeyecek zorunlu ve 
ivedi durumlarda, aşağıda yazılı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ön ödeme 
yapılabilir. ÖYP Araştırma Görevlisinin tez danışmanının muvafakatini de içeren istek 



yazısı ilgili Fakülte Dekanlığı’nın üst yazısına eklenerek ÖYP Kurum 
Koordinatörlüğüne gönderilir (EK-V, EK-V/a). 

a) Seyahat giderleri kapsamında harcırahlar, 

b) Kitap, baskı, cilt, kâğıt, kartuş, toner, fotokopi vb. giderler, 

c) Laboratuvar sarf malzemeleri vb. 

d) Bilimsel toplantılara katılım ücreti, 

e) Hizmet alımları, 

f) Bakım ve onarım giderleri. 

Alınan ön ödemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,  harcırahlarda görevin 
bittiği tarihten, diğerlerinde ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde 
mahsup işlemlerinin yapılması zorunludur. 

Madde 14 - Proje giderleri kapsamında satın alınan sarf malzemelerinin ambar çıkış 
işlemleri ile demirbaş malzemelerin zimmet kaydı işlemleri, ÖYP Koordinasyon Birimi 
tarafından ilgili ÖYP Araştırma Görevlisine yapılacaktır. ÖYP programını tamamlayan 
ÖYP Araştırma Görevlisi, üzerine kayıtlı bulunan demirbaş malzemeleri, bağlı olduğu 
birime teslim etmedikçe ilişik kesme işlemi yapılmayacaktır. Teslim edilen demirbaş 
malzemeler ile ilgili tasarruf yetkisi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne aittir. 

AKTARMA VE İADE  

Madde 15 - ÖYP kapsamında üniversitemize aktarılan tutarlar her bir ÖYP araştırma 
görevlisi için YÖK-ÖYP Usul ve Esasları’nın 11. maddesinde yer alan dağılıma uygun 
olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında 
ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. Bu kapsamda 
üniversitemize aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar YÖK’ün ilgili hesaplarına iade 
edilir. 

 
HARCAMA BELGELERİ VE MUHAFAZASI  

Madde 16 - ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi 
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili 
her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, Üniversite ÖYP 
Koordinasyon Biriminde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır 
halde bulundurulur. 

 

DENETİM  

Madde 17 - Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Sayıştay tarafından denetlenir. 

 

 



DİĞER HUSUSLAR  

Madde 18 - 2010 yılından önce ÖYP’ ye dahil edilmiş olan araştırma görevlilerine 
YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılmaz. 

Bu yönergede yazılı olmayan acil ve zorunlu bir gereksinimin ortaya çıkması 
durumunda, ÖYP Komisyonu kararı ile harcama yapılabilir. 
 

YÜRÜRLÜK 

Madde 19 - Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

YÜRÜTME  

Madde 20 - Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 



EK -I 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
 
 
 ÖYP kapsamında ...................................................Anabilim Dalında öğrenim 

görmekteyim. İhtiyacım olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemelerin temin 

edilmesi hususunda ÖYP Kurum Koordinatörlüğü nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

 
   

 Adı ve Soyadı 
 
 
 

- Uygun Görüşle 
ÖYP Koordinatörlüğüne 
           (Danışman) 
 
 
 
 
İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN; 
 
Cinsi         :       Miktarı         :   
 
 
 
 
 
 
Not: İhtiyaç duyulan malzemelere ilişkin, teknik şartnamenin imzalı olarak 
gönderilmesi gerekmektedir. 
 



 
EK –II 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
 
 
 ÖYP kapsamında ...................................................Anabilim Dalında öğrenim 

görmekteyim. Ekte sunulan belgeler doğrultusunda 

…………………………………………………………… bilimsel toplantıya katılabilmem 

ve tarafıma Harcırah Kanunları hükümlerine uygun olarak harcırah / katılım ücreti 

ödenmesi hususunda ÖYP Kurum Koordinatörlüğü nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

 
   

 Adı ve Soyadı 
 
 
 

- Uygun Görüşle 
……….  Fakültesi Dekanlığına 

           (Danışman) 
 
 
 
 
 
 



 
EK –III 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
 
 
 ÖYP kapsamında ...................................................Anabilim Dalında öğrenim 

gören ………………………………………………… Tez Danışmanıyım. Ekte sunulan 

belgeler doğrultusunda ………………………………………… bilimsel toplantıya 

danışmanı olduğum ……………..…………………………… katılabilmem için tarafıma 

Harcırah Kanunları hükümlerine uygun olarak harcırah / katılım ücreti ödenmesi 

hususunda ÖYP Kurum Koordinatörlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına 

müsaadelerinizi arz ederim. 

 
   

 Adı ve Soyadı 
 
 
 
 
 

-  Uygun Görüşle 
……….  Fakültesi Dekanlığına 
                (Danışman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    



EK IV 
 

T.C. 
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 
GÖREVLENDİRME FORMU 

 

Adı geçenin yukarıda belirtilen koşullarda görevlendirilmesini onayınıza arz ederim. 
 
 

Yrd. Doç. Dr. M. Serdar ÇAVUŞ 
ÖYP Koordinatörü    

 
 

O N A Y 
...../…../ 20.. 

 
Prof. Dr. Seyit AYDIN 

Rektör 
 
 

Sayı : … 
  

BİRİMİ                                        

    
ADI SOYADI   

Memuriyeti (Kadro/Ünvan)   

Aylık Derece ve Kademesi     

Ne Amaçla Görevlendirildiği 

    

    

    

    

Gittiği 
Tarih     

Gideceği Yer     

Görev Süresi (Yol Dahil)     

Görevlendirme Şartları     

(Yolluklu - Yolluksuz v. b.)   

Verilecek Avans Miktarı (TL)     

Giderlerin Ödeneceği Bütçe   

Seyahat Edeceği Araç   

Görevlendirilmesine Esas Olan Kanun 
Gerekçe ve Evrak 

    

    



EK V 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
 
 
 ÖYP kapsamında ...................................................Anabilim Dalında öğrenim 

görmekteyim. Aşağıda yazılı proje giderleri /  seyahat giderleri ihtiyaçlarının 

karşılanması için ön ödeme talep ediyorum. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü nezdinde 

gerekli girişimlerde bulunulmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

 
  

Adı ve Soyadı 
 
 
 
 

-  Uygun Görüşle 
……….  Fakültesi Dekanlığına 
                (Danışman) 
 
 
 
PROJE GİDERLERİNDE 
İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN; 
 
Cinsi         :      Tahmini Tutar :   
    
 
 
 
 
SEYAHAT GİDERLERİNDE 
İHTİYAÇ DUYULAN HARCIRAH TUTARI : KATILIM ÜCRETİ; 
 



EK V-a 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
 
 
 ÖYP kapsamında ...................................................Anabilim Dalında öğrenim 

gören ………………………………………………… Danışmanıyım.  Seyahat 

giderlerine ilişkin ihtiyaçlarımın karşılanması için ön ödeme talep ediyorum. ÖYP 

Kurum Koordinatörlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına müsaadelerinizi 

arz ederim. 

 
  

Adı ve Soyadı 
 
 
 
 

-  Uygun Görüşle 
……….  Fakültesi Dekanlığına 
     (Danışman) 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
SEYAHAT GİDERLERİNDE 
İHTİYAÇ DUYULAN HARCIRAH TUTARI: KATILIM ÜCRETİ; 
 
         
 
 
 


