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  Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş 

sayılırlar. Konu ilgili her türlü açıklama, başvuruların ve sonuçların duyurulması, 

Başkanlığımızın İnternet sayfasında yapılır.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

 06539, Bilkent/Çankaya/ANKARA 

 

YÖK İnternet Adresi: http://www.yok.gov.tr/ 

   http://www.yok.gov.tr/web/oyp 

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 444 8 965 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/web/oyp
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1-GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi, Yükseköğretim Kurumları Öğretim 

Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi Sınav 

başlıklı Ek 8. Maddesi, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi ve Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Bu kılavuz, ÖYP’ye başvuru, başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme 

işlemlerinin esaslarıyla, yurt içi yabancı dil eğitimi, yurt dışı yabancı dil eğitimi ve lisansüstü 

eğitime yerleştirme işlemleri ile lisansüstü eğitimden sonra mecburi hizmet’in yerine 

getirilmesine ilişkin tüm hususları kapsamaktadır.  

2-BAŞVURU 

2-1-BAŞVURU İŞLEMİ 

a) Başvuru yapılması 

Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde (www.yok.gov.tr) 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. 
 

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi 

Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu 

program çerçevesinde atama yapılacak kadro izin sayıları belirlenir. Atama yapılacak 

araştırma görevlisi kadro izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı 

Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak 

istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya 

lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK 

atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadrolarını kendi resmi internet sitesinde 

ilan eder. 

 

 

https://yoksis.yok.gov.tr/oypilansayfa
https://yoksis.yok.gov.tr/oypilansayfa
https://yoksis.yok.gov.tr/oypilansayfa
http://www.yok.gov.tr/
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c) Başvuruların yapılması 

ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurular aşağıda belirtilen linkten 

yapılmaktadır. 

https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG 

 

İlgili linke ilk defa girecek olan ÖYP araştırma görevlileri üye ol butonunu tıklayarak 

sisteme üye olmalıdır. 

 

 
 

 

Üye ol butonunu tıklayan ÖYP araştırma görevlileri karşılarına çıkacak aşağıdaki 

ekrandan TC kimlik bilgileri, ad, soyad, doğum tarihi, baba adı, anne adı, e posta 

adresi bilgilerini sisteme girdikten sonra aktivasyon kodu gönder butonuna 

tıklayacaklardır. Bu butona bastıktan sonra ilgili aktivasyon kodu sistem tarafından 

başvuru yapan kişinin sistemde belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Bu 

aktivasyon kodunu aktivasyon kodu alanına yazan başvuru sahibi kayıt ol butonunu 

tıklayarak sisteme kaydını gerçekleştirecektir. 

 

https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG
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Sisteme kayıt olan ÖYP araştırma görevlilerinin kullanıcı şifreleri sisteme girişte 

belirttikleri mail adreslerine gönderilmektedir. Bu şifre ve TC kimlik numaralarıyla 

sisteme giriş yapan araştırma görevlilerine aşağıdaki ekranlar açılacaktır. ÖYP 

araştırma görevlileri bu ekranlarda kendilerine ait Eğitim ve Sınav Bilgileri (Ales 

Bilgileri ve varsa Yabancı Dil Sınav Bilgileri) doldurarak sisteme kayıt edecektir. 

ÖYP ile ilgili tüm işlerde her türlü yanlış beyanın sorumluluğu adaylara aittir. 
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Ales Giriş Yılı, Dönemi ve ilgili alan türü (EA,SAY,SÖZ) girildikten sonra “Ales 

Puanı Sorgula/Güncelle” butonu kullanılarak kendilerine ait puan bilgisi ÖSYM 

veritabanından çekilmektedir.  

 
Yine aynı şekilde KPDS, ÜDS veya YDS bilgileri ilgili alanlar doldurulduktan sonra 

ÖSYM veritabanından çekilmektedir. Diğer sınavlar için Eşdeğerlilik tablosu 

kullanılarak sınav bilgisi seçilebilmektedir. 

 
 

4’lük ve 5’lik sistemden mezun olan adaylar Lisans Mezuniyeti Notunun 

hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tabloları 

kullanılacaktır. 

 Sistem üzerinden “Not Tablo” butonunu kullanarak giriş yapmalıdır.  
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Bu bilgileri girdikten sonra, özet ekranından Onay verilmesi, onay vermeden önce ise 

tüm bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. 
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2-2-DEĞERLENDİRME ve ATAMA 

          (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.  



9 
 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olmak üzere başvuran 

adaylar ya da program gereğince bir ÖYP üniversitesine lisansüstü eğitim görmek amacıyla 

başvuran ÖYP araştırma görevlileri için, lisans genel not ortalamasının %25’i ile Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın % 60’ı ve 

varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak bir ÖYP puanı hesaplanmakta ve adayların 

yerleştirilmeleri Başkanlığımızca merkezi sistemle ÖYP puanları esas alınarak 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

(2) İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü 

ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı 

Kanun’un 33. maddesi uyarınca; Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı 

dil puanı 50-64 puan olanlar için ise iki yıl süreyle yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu halde 

ataması yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan 

yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.  

 

(3) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde 

göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak 

amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi 

kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde 

ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.  
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2-3-YURT İÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ 

(1) Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve 

tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Kurulunun 

belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak 

üzere yerleştirilir.  

 

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 

görevlendirilirler. 

 

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam 

etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar 

dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.  

 

(4) Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, 

kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma 

görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan 

araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan 

araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.  

 

(5) Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma görevlileri, istekleri 

halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma 

görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme 

Kurulunca belirlenir. 

 

2-4-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YERLEŞTİRME  

(1) ÖYP’ye öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılmak isteyen yükseköğretim 

kurumları, lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim 

dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, 

ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi 

planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir.  
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(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü 

programlar ile kontenjanları belirlenir.  

 

(3) Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. 

 

(4) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet 

alanı, ALES ve yabancı dil) Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.  

 

(5) Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas 

alınarak YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir. 

 

 

 

 
 

 

*Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ise ilgili 

Yükseköğretim Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme 

adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek 

Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır. 
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(6) 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 ilgili 

yükseköğretim kurumlarında görevlendirilirler. 

 

Ancak ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri; 

 

(a) Yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarında alabilirler. 

 

(b) Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı, 

kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen Yükseköğretim Kurumları için, YÖK 

Yürütme Kurulunca karar verilir. Diğer Yükseköğretim Kurumları kendi kadrolarına 

atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora 

eğitimine başlatabilirler.  

 

Ayrıca; 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 yükseköğretim kurumlarının 

takdirindedir.  

 

(7) Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve 

üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, iki yarıyıl içinde Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının belirlediği lisansüstü eğitim programlarından birine başlamamaları 

durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir. 

 

(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca 

belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu 

ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde 

lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan 

talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir. 

 

 

(9) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme 

Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir 
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yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma 

görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim 

kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz. 

 

(10) Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan lisansüstü eğitim programlarında 

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesine YÖK Yürütme Kurulunca 

karar verilir.  

 

(11) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, 

bütünleşik doktora) eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam 

ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı 

ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim 

kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri 

bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında 

tutulur.  

 

Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan 

talep etmesine gerek yoktur.  

 

 

(12) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin 

doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun 

teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.  

 

(13)  ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim 

yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı 

dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim 

kurumunun takdirindedir.  

Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme 

Kurul Kararı ile yapılabilir. 

 

(14) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları 

yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür. 
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3- ÖĞRENİM SÜRESİ 

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. 

 

4- MECBURİ HİZMET 

(1) Eğitim programına başlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu 

üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü 

çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar. 

 

(2) Belirtilen süreler içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek 

istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri 

uygulanır. 

 

5- YURTDIŞI DESTEKLERİ 

ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri süresince en çok üç ay, doktora 

eğitimleri süresince de en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitim-öğretimlerini 

veya araştırmalarını sürdürebilirler. 

 

5-1- Yüksek lisans eğitimine devam edip, tez konusu belirlenmiş ÖYP araştırma 

görevlileri burslu araştırmacı olarak tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma 

yapmak üzere en çok 3 ay süre ile yurtdışına gönderilebilmektedir. 

 

Yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:  

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, 

okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,  

b) Yüksek lisans öğrencisi olmak,  
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c) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme 

yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak,  

d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini 

son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS, YDS -en az 60 puan- veya uluslararası 

eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, 

Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma 

merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı 

Yetiştirme Kurulu yapar.) 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş 

veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) 

 

5-2- 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmış, Doktora derslerini 

tamamlayarak Yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olan ÖYP araştırma 

görevlileri doktora tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere en çok 1 

yıl süre ile yurtdışına gönderilebilmektedir. 

 

Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:  

 

a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı 

Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,  

b) Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında 

olmak,  

c) Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,  

d) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden 

“Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,  

e) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini 

son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS, YDS -en az 65 puan- veya Uluslararası 

eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, 

Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma 

merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı 

Yetiştirme Kurulu yapar)  

 

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş 
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veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) 

 

 

“Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek 

Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve 

Usuller”in tam metnine ve destek miktarlarına ulaşmak için Başkanlığımız internet 

sitesini ziyaret edebilirsiniz… 
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6- ÖYP’DE SIKÇA SORULAN SORULAR     

 

 

(1) Kadrolar nasıl belirleniyor? 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda, o yıl için atanacak araştırma görevlilerinin sayıları 

belirlenir. Belirlenen sayı YÖK Yürütme Kurulunda üniversitelere dağıtılır ve hangi alanlarda 

öğretim üyesi yetiştirilmesine ihtiyaç duyduklarına ilişkin üniversitelerden talepler alınır. 

Alınan talepler önce YÖK-ÖYP komisyonunda daha sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda 

değerlendirilir. 

(2) Başvurular nereye ve nasıl yapılıyor? 

Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ilişkin kadrolar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan 

edilir ve Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen kadrolara sistem üzerinden 

beyana dayalı alınmaktadır. 

(3) Yerleştirme işlemi nasıl olur? 

Başvurusu alınan adaylar tercihleri göz önüne alınarak ÖYP puanlarına göre merkezi sistemle 

yerleştirilir. 

(4) ÖYP araştırma görevlisi kadroları yılda kaç defa ilan edilmektedir? 

ÖYP araştırma görevlisi kadroları yılda en az iki kere ilan edilmektedir. 

(5) Yedek ataması var mıdır? 

Merkezi yerleştirme yapıldığından, yedek ataması yapılmamaktadır. 
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(6) Atanmaya hak kazandım şimdi ne yapacağım? 

İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü 

yerleştirildiği yükseköğretim kurumunca yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması 

yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan 

yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir. 

(7) Atamam kaç yıllık yapılıyor? 

ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca;  

Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 puan olanlar için 

ise iki yıl süreyle yapılır. 

(8) Vazgeçme, istifa gibi durumlarda tekrar başvuru yapabilir miyim? 

Tekrar başvuru yapmak mümkündür.  

Ancak, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde 

göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak 

amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi 

kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde 

ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür. 

(9) ÖYP Puanı nasıl hesaplanır? 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran 

adayların ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim 

öğretim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not 

ortalamasının %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) 

ilgili alanda alınan puanın%60’ı ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanır.    

Ayrıca ÖYP puanı en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre 

güncellenebilir. 

(10) Kimler lisansüstü eğitime başvurabilir? 

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65’in üzerinde ise ya da dil eğitiminin 

sonunda 65’i geçmiş ise; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ÖYP Lisansüstü eğitim 

kontenjanlarına başvurabilir. Yerleştirmeler ise yine ÖYP puanlarına göre yapılır. 
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(11) Lisansüstü eğitim yapılacak yerler nasıl belirleniyor? 

ÖYP’ye öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılmak isteyen yükseköğretim kurumları, 

lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi 

sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve 

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e 

bildirir. 

YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile 

kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde 

ilan edilir. 

(12) Lisansüstü eğitime nasıl başvurulur? 

Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak YÖK 

tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir. 

(13) 35. maddeyle görevlendirmek zorunda mıyım? 

Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan 

edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK 

Yürütme Kurulu kararı ilgili yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi 

uyarınca görevlendirilmek zorundadır. 

(14) Atandığım anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığım anabilim dalının farklı 

olması durumunda nasıl bir yol izlenir? 

       ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları 

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

lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm 

değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı ile yapılabilir. 

(15) Yabancı Dillerin eşdeğerlilik ve geçerlilik süreleri nasıldır? 

      Yabancı Dil eşdeğerlilik ve geçerlilik sürelerine ilişkin geniş bilgiye www.osym.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

http://www.osym.gov.tr/
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(16) Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimini nasıl, ne zaman, ne kadar süreyle alabilirim? 

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65’in altında ise, ÖYP puanları ve 

tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği yurt içindeki yükseköğretim 

kurumlarında 6 aya kadar yabancı dil eğitimi verilir. Bu eğitime katılmak ve devam etmek 

zorunludur. 

Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam 

etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir. 

(17) 6 Aylık Dil Eğitimi Süresince nasıl görevlendirileceğim? Maaş alabilecek 

miyim? 

ÖYP araştırma görevlileri, yurtiçi yabancı dil eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi 

veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 

görevlendirilirler. Maaş ise atama yapıldığı tarih itibariyle hesaplanır ve dil eğitimi süresince 

kesilmez. 

(18) ÖYP kapsamında atandım, ancak daha önce başka bir yükseköğretim 

kurumunda lisansüstü eğitime devam ediyordum. Şimdi ne olacak? 

       ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca 

belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya 

bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim 

yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca 

bireysel olarak değerlendirilir. 

(19) Atanmadan önce devam edilen lisansüstü eğitim programı YÖK’ün uygun 

bulduğu programlardan biriyse? 

       YÖK’ün uygun bulduğu programlardan birinde lisansüstü eğitim yapan araştırma 

görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında 

tutulur.     

        Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep 

etmesine gerek yoktur. 

        Araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversite, Başkanlığımıza 2547 sayılı 

Kanun’un 35. maddesi uyarınca görevlendirme teklif eder. 
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(20) Mecburi Hizmetimi nasıl yerine getirmem gerekiyor? 

       Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan araştırma görevlisi, kadrosunun bulunduğu 

üniversiteye geri döner ve mecburi hizmetini tamamlar. Mecburi hizmet mevcut hükümlere 

göre yurtiçinde lisansüstü eğitim yaptığı üniversitede bulunduğu süre kadar, yurtdışında ise 

kaldığı sürenin 2 katı kadardır. 

(21) Mecburi Hizmetimi yerine getirmezsem ne olur? 

Araştırma görevlisinin ilişiği kesilerek hakkında Taahhütname ve Kefaletname Senedi 

uyarınca işlem yapılır.  

(22) ÖYP araştırma görevlisi kadrosundan İstifa edersem ne olur? 

Araştırma görevlileri hakkında imzaladıkları Taahhütname ve Kefaletname Senedi 

uyarınca işlem yapılır.  

(23) Hangi durumlarda Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalanır? 

Araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu üniversite dışında 3 aydan fazla 

görevlendirmeleri halinde Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalar ve bu süreler 

oranında mecburi hizmetle yüklenir.  

Araştırma görevlileri, 

• Başka bir üniversitede Dil Eğitimi alırsa, 

• Yüksek lisans ve / veya doktora eğitimini başka bir üniversitede yaparsa, 

• 3 aydan uzun süreli yurtdışında bulunursa 

söz konusu senedi imzalar ve gereğini yerine getirmekle yükümlenir. 

 

(24) Taahhütname ve Kefaletname Senedini kim imzalatır? 

Taahhütname ve Kefaletname Senedini, araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu 

üniversite imzalatır. (Bu senet kişi ile üniversitesi arasındadır. YÖK senedin tarafı değildir) 
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(25) Hangi durumda kadrom ile ilişiğim kesilir? 

 

• Yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen sürelerde yeterli dil puanını alamayan 

(ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları tarihten itibaren; Yabancı dil puanları halen 

50’nin altında ise bir yılın sonunda, Yabancı dil puanları 65’in altında ise iki yılın 

sonunda) 

• 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  

• Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlilerinin, iki yarıyıl içinde 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği lisansüstü eğitim programlarından 

birine başlamamaları durumunda 

• Görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma 

görevlilerinin  
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