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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROJESİ (BİYEP) 

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYEP) UYGULAMA YÖNERGESİ 

 Amaç 

 Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya 
Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”   ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-
Öğretim Yönetmeliği ve ilgili yönergeler hükümleri çerçevesinde “Ankara Üniversitesi 
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi” kapsamında yer alan Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programı’nın uygulanması ile ilgili ilke ve esasları göstermektir. 



Kapsam 

Madde 2- “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı”, ilgili Enstitülerde yüksek lisans, doktora 
veya bütünleştirilmiş doktora öğretimini kapsayan bir programdır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu yönergede geçen: 

Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP): Ülke çapında üniversiteler ağı oluşturarak 
üniversitelerarası işbirliğine dayanan faaliyetlerle ülkenin gereksinim duyduğu alanlarda 
nitelikli bilim insanı yetiştirmeyi ve bunun yanı sıra kurum ve kuruluşların araştırmacı 
olarak istihdam etmek için ihtiyaç duyduğu doktoralı insan gücünün yetiştirilmesine de 
katkıda bulunmayı amaçlayan ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın 
Teknolojik Araştırma Sektöründe 2005K120140 proje kodu ile yer alan yatırım projesini, 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP): BİYEP kapsamında, üniversitelerin 
gereksinim duyduğu alanlarda nitelikli bilim insanı yetiştirmeye yönelik yüksek lisans, 
doktora ve bütünleştirilmiş doktora öğreniminin uygulanmasını içeren programını, 

ÖYEP Paydaş Üniversiteleri: ÖYEP’e öğretim üyesi yetiştirilmesi istemi ile katılan 
üniversiteleri, 

Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesinden bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Ankara 
Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerin Müdürleri ve ÖYEP Paydaş Üniversitelerinin 
temsilcilerinden oluşan Kurulu, 

Yürütme Kurulu: Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen bir Rektör 
Yardımcısı ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerin Müdürlerinden oluşan, karar 
ve koordinasyon Kurulu, 

Yabancı Dil Sınavı: Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı 
(KPDS),  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya eşdeğerliği Yüksek 
Öğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınav ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından 
belirlenmiş ve uluslararası geçerliği olan sınavları 

ifade eder. 

Dayanak 

Madde 4- Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun yurtdışı ve yurtiçi yüksek lisans, doktora, bütünleştirilmiş 



doktora öğretimine ilişkin 33, 35 ve 50-d maddelerinin birlikte uygulanması amacıyla 
geliştirilmiş bir modeldir. 

Çerçeve Protokoller ve ÖYEP Kurulları 

Madde 5- Ankara Üniversitesi ile öğretim üyesi gereksinimi olan üniversiteler arasında 
bilim insanı yetiştirmek ve ortak araştırma projeleri yapmak üzere çerçeve protokoller 
hazırlanır ve imzalanır. 

ÖYEP kurullarının başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından atanan bir Rektör 
Yardımcısı yapar. Bu Kurullarda, Enstitü Müdürlerinden biri Başkan Yardımcısı olarak 
görevlendirilir. 

Danışma Kurulu, ÖYEP’i ilgilendiren konularda görüş bildirir ve gerektiğinde Başkanın 
daveti üzerine toplanır. 

Yürütme Kurulu, ÖYEP ile ilgili kararları almak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla en 
az yılda 2 kez toplanır. 
Öncelikli Alanların Belirlenmesi 

              Madde 6- ÖYEP kapsamında öncelikli alanlar, Yürütme Kurulu’nca belirlenerek 
Paydaş Üniversitelere bildirilir. Yürütme Kurulu öncelikli alanlarda gerekli gördüğü 
takdirde değişiklik yapabilir. Öncelikli alanların belirlenmesinde, Paydaş Üniversitelerin 
ihtiyaçları, Kalkınma Planları, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları, Vizyon 2023, 
Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında önerilen alanlar ile Ankara Üniversitesi’nin 
özellikleri dikkate alınır. 
Araştırma Alanlarının ve Kontenjanların Belirlenmesi 

Madde 7- Enstitü Anabilim Dalı öğretim üyeleri, öncelikli alan/alt alan içinde proje 
yürütebilecekleri araştırma alanlarını belirleyerek, anabilim dalı akademik kurul kararı ile 
Enstitüye önerirler. 

İlgili Enstitüye önerilen araştırma alanları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bilim insanı 
yetiştirme öncelikli alanlarına uyum ve programın ilkelerine uygunluk yönünden 
değerlendirilir. Bu değerlendirmede Enstitü Yönetim Kurulu, araştırma alanı öneren 
öğretim üyesinin söz konusu alanda yapmış olduğu çalışmaları ve yayınları da dikkate 
alır. Bu öneriler, protokol imzalanan Paydaş Üniversitelere bildirilir. 

Yürütme Kurulu, önerilen araştırma alanları ile ÖYEP Paydaş Üniversitelerinin öğretim 
üyesi taleplerini istem-kaynak dengesini gözeterek değerlendirip, ÖYEP kapsamında 
öğretime alınacak araştırma görevlisi kadrolarının sayısını belirler ve ilgili Paydaş 
Üniversiteye bildirir. Belirlenen sayıda araştırma görevlisi kadrosu kullanımı için, Paydaş 
Üniversite, atamasını yapmış oldukları araştırma görevlilerinin kadro kullanım izinlerini, 
Ankara Üniversitesine verilmek üzere YÖK’ten talep eder. 



Programa Başvuru ve Kabul Koşulları 

Madde 8 - Programdan, 35 yaşından gün almamış araştırma görevlileri yararlanabilir. Bir 
üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerden ÖYEP’e başvuruda 
bulunanların, programa başladıkları tarih itibari ile belirtilen yaş koşulunu sağlamış 
olmaları gerekir. 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına teklif edilen araştırma 
görevlilerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir: 

a) Diploma ve mezuniyet not ortalaması: En az dört yıllık öğretim yapan fakülte/yüksek 
okul mezunlarının lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 65 
(altmışbeş), 4.00 tam not üzerinden en az 2.00 (iki), hazırlık sınıfları hariç beş veya altı 
yıl süreli lisans eğitimi yapan Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi 
mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında 
uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının lisans not 
ortalamaları 4.00 tam not üzerinden en az 2,5 (ikibuçuk) olmalıdır. 

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış araştırma görevlilerinin ise yüksek 
lisans not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 80 (seksen) veya eşdeğer not 
olmalıdır. 

En az 4 yıllık öğretim yapan fakülte/yüksekokul mezunlarının programa bütünleştirilmiş 
doktora ile kabul edilebilmeleri için lisans not ortalamaları, 4,00 tam not üzerinden en az 
3,00 veya eşdeğeri not olmalıdır. 

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı: Araştırma 
görevlileri, ALES’den, teklif edildikleri programın puan türünde en az 70 (yetmiş) puan 
almış olmalıdırlar. 

c) Yabancı Dil Türü, Yabancı Dil Puanı: Teklif edilen araştırma görevlilerinin, Yabancı Dil 
Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli)  veya eşdeğeri bir puan almış olmaları 
zorunludur. Ancak, dil alanında teklif edilen araştırma görevlilerinin Yabancı Dil 
Sınavından 100 üzerinden en az 80(seksen)  veya eşdeğeri bir puan almaları gerekir. 

d) Bu koşulların dışında, araştırma görevlilerinin, Ankara Üniversitesinin Lisansüstü 
Eğitim Öğretim Yönetmeliğindeki asgari başvuru koşullarını sağlamış olmaları 
gerekmektedir. 

e) Dil alanında teklif edilenler hariç, teklifi Ankara Üniversitesi tarafından uygun bulunan 
araştırma görevlilerinin programa devam edebilmesi için Yabancı Dil Sınavından, 100 
tam puan üzerinden en az 60 (altmış) veya eşdeğeri bir puan, programa bütünleştirilmiş 
doktora ile devam edilebilmesi için Yabancı Dil Sınavından 100 tam puan üzerinden en 
az 65 (altmışbeş) veya eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Bu barajların altında kalan 



araştırma görevlilerine, bu koşulu sağlamaları için en fazla 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık 
programı uygulanabilir. 

Programa Kabul Edilecek Araştırma Görevlilerinin Belirlenmesi 

Madde 9- Paydaş Üniversiteler, ÖYEP’e teklif edecekleri araştırma görevlileri için alım 
ilanına çıkabilecekleri gibi, ataması yapılmış araştırma görevlileri için de teklifte 
bulunabilirler. Paydaş Üniversiteye bu amaçla ilk defa atanacak araştırma görevlileri için, 
Paydaş Üniversitenin ve Ankara Üniversitesinin öğretim üyelerinden bir Bilim Sınavı 
Jürisi kurulur. Jüri, Paydaş Üniversitenin varsa ilgili anabilim dalı başkanı ve bir öğretim 
üyesi, anabilim dalı yoksa Paydaş Üniversite Rektörlüğünün önerdiği iki öğretim üyesi ile 
Ankara Üniversitesinin ilgili enstitü anabilim dalının akademik kurulunun önerisi ve ilgili 
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bir öğretim üyesi olmak üzere 3 asil üyeden 
oluşur. Paydaş Üniversite ve Ankara Üniversitesinden birer de yedek üye seçilir. Jüri, 
üyeleri arasından birini raportör olarak belirler. 

ÖYEP Bilim Sınavı Jürisi, kabul koşullarını sağlayan adayların sayısının ilan edilen kadro 
sayısının 4 katından fazla olması durumunda, adayların ALES puanının %60’ı ile 
Yabancı Dil puanının %40’ını toplayarak elde ettikleri puana göre bir sıralama yapar ve 
ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar adayı belirler. Ayrıca, bu adayların sınava 
alınacağı öncelikli alan ve alt alanları, sınav saatlerini ve yerini ilan eder. 

ÖYEP Bilim Sınavı Jürisi, adayları belirtilen gün ve saatte, yazılı olarak sınava alır. Yazılı 
sınav, adayın başvurduğu öncelikli alan/alt alanda çalışma ve araştırma yeteneğine, 
eleştirel düşünme ve yaratıcılık kapasitesine, genel kültür düzeyine ve seçtiği programa 
ilgisine göre öğretim üyesi olma potansiyelini ölçen bilgilerle değerlendirilmesini amaçlar. 
Raportör olarak belirlenen jüri üyesi sınavın soru ve cevaplarını tutanak altına alır. Jüri, 
sınavdaki başarı durumunu dikkate alarak, adayın öğretim üyesi olma potansiyelini 100 
tam puan üzerinden değerlendirir. Adayların, değerlendirmeye alınabilmeleri için, 
sınavdan, 100 tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) almış olmaları gerekmektedir. 

ALES puanının %30’u, Yabancı Dil puanının %10’u, lisans veya yüksek lisans mezuniyet 
not ortalamasının %30’u ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen nota göre 
sıralama yapılarak kadro sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilir. Sonuçlar 
Paydaş Üniversite tarafından ilan edilerek atama işlemleri yapılır. Kadro sayısını 
geçmemek koşulu ile yedek aday da ilan edilebilir. 

Paydaş Üniversiteler, hâlihazırda mevcut bulunan araştırma görevlilerini de ÖYEP için 
teklif edebilirler. Bu durumdaki adaylar için ayrıca bir sınav süreci uygulanmaz. Sadece 
Madde 8’de belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılarak ÖYEP Yürütme 
Kurulu tarafından uygunluğuna karar verilir. 

Araştırma Görevlilerinin Öğrenim Süreci 

Yabancı Dil Hazırlık 



Madde 10- Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) veya eşdeğeri bir puan alarak 
programa kabul edilen ancak, doktora programına devam etmek için gereken 60 (altmış), 
bütünleştirilmiş doktora programına devam etmek için 65 (altmışbeş) ya da eşdeğer bir 
puanın altında not alan araştırma görevlileri, Ankara Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulunda veya Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezinde 
(TÖMER) yapılan düzey belirleme sınavlarına göre gerekli görülen sürelerde, en fazla bir 
akademik yıl yabancı dil eğitimi görürler.  Araştırma görevlileri, yabancı dil eğitimlerini 
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu veya TÖMER ilkeleri çerçevesinde 
sürdürürler. 

Yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan araştırma görevlilerinin kadroları 
üniversitesine iade edilir. 

Yabancı Dil Geliştirme 

Madde 11- ÖYEP kapsamındaki eğitimi süresince Yabancı Dil Hazırlık Programından 
yararlanmamış araştırma görevlileri yabancı dil geliştirmesi veya ikinci bir yabancı dil 
edinmesi için bütçe olanakları çerçevesinde bir kez desteklenebilirler. Bu destek; ilgili 
enstitü tarafından belirlenecek başarı ölçütlerine göre ve bağlı bulunulan Anabilim 
Dalının gerekçeli uygun görüşü alınarak en fazla 6 ay/240 saat ve TÖMER’in bu süre için 
belirlediği ödeme miktarının yarısına kadar olacak şekilde sağlanabilir. 

Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etmekte iken gösterdiği başarı nedeniyle Hazırlık 
Programı sona ermeden, Yabancı Dil Sınavından programa devam etmek için gereken 
puanın üzerinde not alması ve bu konuda talebinin olması durumunda araştırma 
görevlisi, hazırlık programı sonuna kadar almakta olduğu dil eğitimini sürdürebilir. Ancak, 
sınav sonuçlarının alınmasından sonraki ilk kayıt döneminde yüksek lisans/doktora 
eğitim programına kayıt yaptırılması ve dil eğitimi sürdürülürken lisansüstü eğitime de 
başlanması gerekmektedir. 

Yabancı Dil Geliştirme kapsamındaki araştırma görevlileri; dil eğitimleri süresince 
akademik görevlerini aksatmamak, not ortalamalarını düşürmemek ve aldığı dil 
eğitimindeki başarı ve devam durumlarını belgelemekle yükümlüdürler. Aksi durumda 
BİYEP bütçesinden ödenen yabancı dil desteği sonlandırılır ve ödenen ücret araştırma 
görevlisinden geri alınır. 
Öğrenim Süresi 

Madde 12- Öğrenim süresi, yüksek lisans öğrencileri için 4, doktora programı öğrencileri 
için 8, bütünleştirilmiş doktora programı öğrencileri için 10 yarıyıldır. Yabancı dil hazırlıkta 
geçirilen süreler bu sürelere dahil değildir. Öğrenciler belirtilen sürelerde Ankara 
Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışmak zorunda olup kendi üniversiteleri ile de sürekli 
etkileşim ve iletişim içinde tutulurlar. Öğrenciler, belirlenecek programlar ve 
üniversitelerin karşılıklı görüşmeleri dahilinde çalışmalarının bazı kısımlarını kendi 
üniversitelerinde gerçekleştirebilirler. Tez çalışmalarını tamamlayamayan yüksek lisans 
programı  öğrencilerine enstitü Anabilim dalı kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile 
en fazla 2, doktora programı öğrencilerine  tez izleme komitesinin gerekçeli kararı ve 
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile  en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir. Belirtilen süreler 



içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya programa devam etmek istemeyen 
öğrencilerin kadroları üniversitelerine iade edilir. 

Tez Danışmanın Atanması ve Öğrenim 

Madde 13- Öğrenciler, araştırma konularını, kayıtlı oldukları öncelikli alanda saptanmış 
proje önerilerinden seçerler. ÖYEP programlarına kabul edilen öğrencilerin tez 
danışmanları, en geç yüksek lisans programında birinci, doktora programında ikinci 
yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Enstitü Anabilim Dalı Kurulu kararı ile her öğrencinin 
öncelikli araştırma alanı, genel olarak seçtiği projenin konusu ve danışmanı Enstitü’ye 
önerilir. Enstitü, ÖYEP Paydaş Üniversitelerinin önerdiği bir öğretim üyesini de tez 
çalışmalarının takibi bakımından eş danışman olarak belirleyebilir. 

Danışman, her yarıyıl sonunda aday hakkında, ilgili Enstitü tarafından belirlenen esaslara 
uygun olarak hazırlayacağı çalışma raporunu Enstitü’ye sunar. Bu raporlar ilgili ÖYEP 
Paydaş Üniversitesine iletilmek üzere rektörlüğe bildirilir. 

Yabancı dil hazırlık programında bulunan öğrencilere danışman ataması yapılmaz. 

Öğrenci, öğreniminin ders aşamasında uzmanlaşacağı alana uygun olarak en az bir 
dersi farklı anabilim dallarından veya farklı enstitülerden almak ve başarmak zorundadır. 
Öğrenim aşamasında, öğrencinin, bilimsel etik kurallarına uygun olarak, araştırma 
metodolojisi, iletişim ve sunum teknikleri ile ilgili becerilerini geliştirmesine yer verilir. 

ÖYEP öğrencisi, BİYEP’in kaynaklarından yararlanmak ve daha sonra verilecek tez 
projesinin bir parçasını oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yönergesine uygun olarak tez danışmanı tarafından proje yürütücüsü sıfatı ile 
onaylanmış bir araştırma projesini ilgili Enstitü’ye teslim ederek çalışmalarını sürdürebilir. 

Tez Konularının Projelendirilmesi 

Madde 14- Yüksek lisans öğrencilerinin, tez önerilerinin ilgili Enstitü tarafından 
onaylandığı tarihten, doktora ve bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin ise yeterlilik 
sınavında başarılı olmalarından sonra tez önerisinin tez izleme komitesince kabul edildiği 
tarihten itibaren bir ay içinde, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Yönergesine uygun olarak hazırladığı ve tez danışmanı tarafından proje yürütücüsü sıfatı 
ile onaylanmış proje önerisini ilgili Enstitü aracılığı ile Ankara Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Müdürlüğü’ne sunar. 

Her tez projesi ağırlıklı olarak çalışma alanı ile ilgili güncel yayın veya kitap alımları, sarf 
malzemesi, küçük makine teçhizat, hizmet alımı ve seyahat giderlerinden oluşur. 



Tez projeleri, birkaç öğretim üyesini ve araştırıcıyı içeren ve hatta birden fazla üniversite 
ve kurumu kapsayabilen disiplinlerarası veya birleştirilmiş ulusal ve uluslararası projeler 
şeklinde olabileceği gibi tek öğrencilik küçük projeler niteliğinde de olabilir. 

Bilim İnsanı Yetiştirme Projesinin mali kaynakları, öğrenim gören araştırma görevlilerine 
gelişmiş olanaklara sahip eğitim–öğretim ortamı yaratmak, araştırma ve uygulama 
birimlerinin alt yapı ve donanımlarını iyileştirmek amacıyla da kullanılabilir. 

Yurt Dışı Çalışmalar 

Madde 15- ÖYEP öğrencileri yurt dışı çalışmalar yapabilirler. 

Yurt dışı çalışmalar, kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel faaliyetlerle ilgili en fazla 
bir hafta süreli olabilir. Bu çalışmaların amacı, öğrencinin uluslararası düzeyde, iletişim 
becerilerini ve bilimsel değerlendirme deneyimlerini arttırmak, çalışmaları ile ilgili bir 
yöntemi geliştirmesine katkı sağlamak ve öncelikli alanda yapmış olduğu çalışmaları 
tartışmasına olanak vermektir. Öğrenci, öğrenimi süresince iki kez bu çalışmalara 
katılabilir. Katılımın doktora yeterlilik sınavından sonra yapılması tercih edilir. 
Sempozyum veya kongreye katılımda, tez konusu ile ilgili sözlü veya poster sunumu 
özendirilir. 

Danışmanlar da, öğrencileri ile birlikte bir kez bu çalışmalara katılabilirler. 

Öğrenci ve danışman öğretim üyelerinin seyahat masrafları, bütçe olanakları ve Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü’nce belirlenen ölçüler çerçevesinde proje bütçesinden karşılanır. 

Yüksek lisans öğrencileri tez önerileri ilgili Enstitü tarafından onaylandıktan sonra, 
doktora ve bütünleştirilmiş doktora öğrencileri yeterlilik sonrası tez çalışmaları 
aşamasında, koşulların elvermesi durumunda, en fazla 3 ay süre ile yurt dışı çalışmalara 
katılabilir. Amaç, adayın tez konusu ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve 
uluslararası düzeyde ortak çalışmaların yürütülmesidir. 

Bu çalışmalar, yurt dışındaki üniversitelerde, diğer bilimsel kurumlarda veya teknolojik 
araştırma kurumlarında yürütülür. 3 ay süreli yurt dışında bulunan aday dönüşünde, tez 
danışmanına, tez izleme komitesine ve ilgili Enstitü’ye çalışma raporu sunar. 

Yurt dışı çalışmalar ile ilgili görevlendirmeler, Ankara Üniversitesinin konuyla ilgili ilke 
kararları çerçevesinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

Geçici Madde 1- Ankara Üniversitesinde 35.maddeye göre lisansüstü eğitime başlamış 
olan araştırma görevlilerinin ÖYEP kapsamına alınmaları ve intibakları ile ilgili esaslar, 
ilgili Enstitülerin Yönetim Kurullarının önerisi üzerine ÖYEP Yürütme Kurulu tarafından 
karara bağlanır. 



Yürürlük ve Uygulama 

Madde 16- Bu Yönerge 03/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 17- Bu yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

 


