ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

MADDE 1
Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde lisansüstü eğitim
verme imkânına sahip alanlarda, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim
kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi
yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
MADDE
Bu yönerge, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
MADDE 3
Bu yönerge, “04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 10 uncu maddesi”
ve “2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, “Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar”
başlıklı 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası“, “OMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
ve “Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanlı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4
Bu yönergede geçen;









ÖYP: YÖK tarafından 26 Mart 2010 tarihinde yayımlanan “Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Esas ve Usulleri kapsamında Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programını,
Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini
ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü
öğretim veren yükseköğretim kurumunu,
Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörünü,
Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın
yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,
Kurum Koordinatörü: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin
yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, rektör tarafından belirlenen
ve rektöre karşı sorumlu kişiyi ifade eder.

MADDE 5
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan
koordinasyon kurulu tarafından yürütülür. Kurum koordinatörü ÖYP kurum koordinasyon
biriminin faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurumu adına yürütülmesinden sorumlu rektör
tarafından belirlenir ve rektöre karşı sorumludur. Koordinasyon Kurulu, kurum koordinatörü
ve enstitüsü müdürlerinden oluşur.

MADDE 6
Koordinasyon Kurulu aşağıdaki yazılı görevleri yerine getirir:




ÖYP takviminin belirlenmesi
Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi .
ÖYP’ ye katılacak üniversitelerle görüşmelerin yapılması ve anlaşma taslaklarının
Rektörlüğe sunulması



Yıllık harcama planlarının yapılması



Program kapsamındaki etkinliklerinin belirlenmesi



Desteklenecek projelerin saptanması



Programlara ilişkin yıllık etkinliklerin değerlendirilmesi

MADDE 7

Öncelikli alanlar ülkenin ve yörenin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından saptanan
ihtiyaçlarına göre Koordinasyon kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Bu alanlar zaman içindeki
gelişmelere göre güncelleştirilir. ÖYP araştırma görevlileri, ÖYP için belirlenmiş olan
alanlarda çalışmalar yaparak, lisansüstü tez hazırlarlar.

MADDE 8

ÖYP kapsamında öğrenci alımı Güz yarıyılında yapılır. Alınacak örgenci kontenjanları bahar
akademik yarıyılında belirlenerek açıklanır.

MADDE 9
Adayların başvuru tarihi itibariyle 33 yasından gün almamış olmaları ve “Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan doktora/sanatta
yeterlik programlarına kayıt için kabul edilen asgari koşulları sağlamış olmaları gereklidir.
MADDE 10
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına başvurular aşağıdaki aşamalara göre değerlendirilir.


İlk aşamada doktora kabul koşullarını sağlayan adaylar başvuru dosyalarını ilgili
enstitüye vererek süreci başlatırlar.



Aday öğrenci dosyaları ilgili enstitüler tarafından ÖYP’ ye katılan her anabilim
dalının oluşturduğu ve içersinde ÖYP üniversitesi temsilcilerinin de bulunduğu jüriler
tarafından önce bir ön değerlendirmeye daha sonra yazılı ve/veya sözlü sınava tabi
tutulurlar. Değerlendirmede başarılı bulunan adaylar seçildikleri programa ve ÖYP
üniversitelerinin açtıkları kontenjanları dikkate alarak üniversite tercihlerini ilan
edilen tarihe kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ilgili enstitüsüne yazılı olarak
bildirirler.



ÖYP Üniversiteleri ilgili enstitüler tarafından kendilerine bildirilen başarılı adaylar
arasından kontenjanlarına göre adayları belirleyerek ilan eder ve yapacakları mülakat
tarihlerini bildirirler. Mülakatlar ÖYP üniversiteleri tarafından kurulacak jürilerce
gerçekleştirilir. Tüm sonuçlar ilgili Enstitülerden Koordinasyon Kurulu’na sunulur ve
son yerleştirme bu Kurul tarafından yapılır ve ilan edilir.

MADDE 11

ÖYP’ ye başvuru için gerekli yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar bir yıl süreyle
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi’nde eğitime tabi tutulurlar. Adayların
programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için yabancı dil eğitimini basarı ile tamamlamaları ve
gerekli notu almaları zorunludur. Yabancı dil hazırlık programında başarılı olmayan
öğrencilerin ilişikleri kesilir ve bu öğrencilere mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri
uygulanır.

MADDE 12
ÖYP öğrenim süresi yüksek lisans için 4, doktora programı için 8 yarıyıldır. Tez
çalışmalarını tamamlayamayan araştırma görevlilerine, tez izleme komitesinin gerekçeli
kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans için 2 ve doktora programı için en
fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını
tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine
mecburi hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.
MADDE 13
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.
MADDE 14


ÖYP araştırma görevlilerine, ilgili enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir.
ÖYP üniversitesi talep ettiği takdirde, ders aşamasından itibaren o üniversitenin
önerdiği ikinci bir danışman atanabilir.



Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında, ilgili enstitü tarafından belirlenen
esaslara uygun olarak hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu
raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversiteye
iletilir.



Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını
değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa mecburi hizmet yükümlüsü olduğu
üniversitede görev yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç öğretim
üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Bu komite her yarıyıl
sonunda toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin tez çalışmasını değerlendirerek bir
rapor hazırlar. Raporun bir nüshası ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmet
yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.



Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez
danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları
üniversitede tez çalışmalarını yürütebilirler.

MADDE 15
ÖYP araştırma görevlileri, Yükseköğretim Kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı
aşmamak kaydıyla, gerektiğinde danışmanları ile birlikte kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı
bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri
de proje kapsamında desteklenir. Ayrıca 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. Kısa süreli yurtiçi ve
yurtdışı faaliyetlerine ilişkin harcamalarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri geçerlidir.

MADDE 16

Doktora programından mezun olan öğrenciler; ÖYP üniversitesi ile aralarındaki mecburi
hizmet protokolü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi gereğince,
doktoranın tamamlanmasını takiben ÖYP üniversitesindeki görevlerine dönerler.

MADDE 17
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Koordinasyon Kurulu kararları uygulanır.

