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YÖNERGE 

 

                                                           BURSA TEKNİK NİVERSİTESİ   

                                                        ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bursa Teknik Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin 

çalışma esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, öğrenci topluluklarının kuruluş, yönetim ve faaliyetleri ile topluluklarda görev 

alacakların yetki ve sorumluklarını ve toplulukların faaliyetlerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47’nci maddesi ve Yükseköğretim 

Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen ; 

a) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi’ni, 

b) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

c) Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu: Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci topluluklarını denetlemek ve 

topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Üniversite Rektörlüğünce oluşturulan kurulu,  

ç) Öğrenci Topluluğu: BTÜ öğrencilerinin ders dışı zamanlarda belirli bir hedef doğrultusunda sosyal, kültürel, 

sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini, bu yönergeye göre planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla 

oluşturdukları grubu, 

d) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu 

yönergenin 16. maddesinde belirtilen kurulunu, 

e) Denetleme Kurulu: Topluluk üyelerinin Genel Kurul’da kendi aralarında seçecekleri 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek 

üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin 18 inci maddesinde belirtilen kurulu, 

f) Genel Kurul: Topluluğa kayıtlı tüm öğrenci üyelerden oluşan ve görevleri bu yönergenin 14 üncü maddesinde 

belirtilen kurulu,  

g) Topluluk Grupları Temsilcisi: Bilim Toplulukları, Kültür-sanat Toplulukları ve Spor Toplulukları başkanlarının 

kendi aralarından seçtikleri grup temsilcisini, 

ğ) SKSDB: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,  

h) Akademik Danışman: Topluluğun faaliyetleri konusunda yetkin, çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak 

faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Üniversitede kadrolu öğretim elemanını ifade eder. 

Temel İlkeler 

MADDE 5 (1) Öğrenci topluluklarının kuruluş, amaç ve etkinlikleri belirlenirken aşağıdaki ilkeler göz önünde 

bulundurulur. 

 a) Toplulukların kuruluş ve işleyişinde, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve eğitsel 

etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanır.  

b) Aynı isimde ve/veya aynı amaçla ya da benzer veya örtüşen amaçlarla birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz.  

c) Üyelerde belirli bir yetenek öngörülmeden, ilgi duyan her öğrencinin katılabileceği etkinlikler düzenlenir.    

ç) Topluluklar adları ve amaçları doğrultusunda belirlenmiş etkinlik alanları içinde faaliyet gösterirler. 

Diğer toplulukların alanlarına giren etkinliklerde bulunamazlar.  

d) Üye yeter sayısı en az 20 üyedir. Üye yeter sayısını tamamlayamayan topluluk açılamaz. 

e) Topluluklar arası ortak etkinliklerde ve iş birliği alanlarında bir topluluk lehine herhangi bir hiyerarşi yaratılamaz.  

f) Topluluklar, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunamazlar.  

g) Tüm etkinliklerinde Üniversitenin yönetmelik, yönerge, genelge ve kararlarına uyarlar ve Üniversitenin hedefleri 

ile uyumlu çalışırlar. Etkinlikler nedeniyle doğacak her türlü yasal ve mali sorumluluk ilgili topluluğa aittir. 

         ğ) Topluluklar üyelerine veya herhangi bir kurum, kuruluş ve kişiye maddi ve manevi yarar sağlama amaçlı hareket 

edemezler, ticari faaliyette bulunamazlar.  

h) Topluluklar, siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar.  

ı) Topluluklar Kamu yararı statüsündekiler hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının uzantısı şeklinde 

kurulamazlar.  



i) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapamazlar.  

j) Üniversitenin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.  

k) Kurullar üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır; kararlar ise katılanların çoğunluk oyu ile alınır. 

l) Olağan Yönetim Kurulu seçimleri her eğitim öğretim yılının ilk dört haftası içerisinde toplanan Genel Kurul 

tarafından yapılır.  

m) Öğrenci Topluluklarına yapılacak her türlü duyuru SKSDB web sayfası üzerinden yapılır. Yapılan bu 

duyuru tebligat niteliği taşır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                   

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu 

MADDE 6- (1) Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu; ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, aktif olan Fakülteleri 

temsilen Rektör tarafından seçilecek birer öğretim üyesi, Yabancı Diller Yüksekokulunu temsilen 1 (bir)  öğretim elemanı, 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilecek bir Şube Müdürü, Spor 

Toplulukları, Bilim Toplulukları ve Kültür - Sanat Toplulukları grup temsilcilerinden oluşur.  

(2) Öğrenci Toplulukları Üst Kurulunun başlıca görevleri; 

a) Öğrenci Topluluklarının faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, toplulukların faaliyet 

planlarını denetlemek, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalar yapmasını sağlamak, 

b) Toplulukların kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici olmak, topluluk başvurularının yasa ve usule   

uygun olup olmadığını incelemek ve bu hususta hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunmak,  

c)  Toplulukların yapacakları faaliyetlere göre salon, ekipman, malzeme gibi mevcut imkanların paylaşımını ve 

dağıtımını yapmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak, 

ç)   Toplulukların etkinlikleri ile ilgili hazırladıkları yıllık faaliyet planlarını ve raporlarını incelemek/onaylamak, 

d)   Akademik Danışmanlar ve topluluk Yönetim Kurulu ile ilgili çıkacak problemlere çözüm üretmek, 

(3)  Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olmak üzere Kasım ve Haziran 

aylarında toplanır, yeni kurulacak veya kapanacak toplulukları belirler, Kasım ayında Toplulukların faaliyet planlarını,  

Haziran ayında ise faaliyetleri raporlarını denetler ve onaylanmak üzere Rektörlüğe sunar. 

Topluluk Akademik Danışmanı ve Görevleri 

MADDE 7- (1) Akademik danışman olmayı kabul eden veya danışmanlıktan ayrılacak öğretim elemanı SKSDB’ye 

dilekçe ile başvuru yapar,  

(2) Topluluğun bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, taleplerini inceler ve onaylar, faaliyetlerinin 

yürütülmesine yardımcı olur, SKS ve Üst Kurulla koordinasyonu sağlar,  

 (3) Yönetim kurulunun çalışmalarını denetler ve faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlar, belgeleme sürecini  

inceler ve yürütür.     

 (4) Akademik Danışman, Topluluk Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olup, gerek gördüğü halde Genel Kurul 

toplantılarına katılır. 

 (5) Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve 

işbirliği çalışmalarına önerilerde bulunur. 

 

Öğrenci Toplulukları Grup Temsilcileri 

MADDE 8- (1) Öğrenci Toplulukları Temsilcilikleri; Spor Toplulukları Temsilciliği, Bilim Toplulukları 

Temsilciliği, Kültür - Sanat Toplulukları Temsilciliği olmak üzere 3 gruptan oluşmaktadır, ilgili kategoriye bağlı Öğrenci 

Toplulukları Başkanları SKSDB gözetiminde kendi aralarından bir başkanı temsilci olarak seçer, seçilen temsilci Öğrenci 

Toplulukları Üst Kurulunun doğal üyesidir ancak oy hakkı bulunmamaktadır. 

(2)  Temsilcilik görevi 1 (bir) akademik yıldır, temsilcilik seçimleri Kasım ayındaki Üst Kurul toplantısından 

sonraki bir ay içerisinde yapılır, disiplin cezası alan kişinin temsilcilik görevi sona erer. 

Toplulukların Kuruluş Aşamaları 

MADDE 9- (1) Topluluk açma başvuruları sadece Ekim ve Haziran aylarında yapılacak Üst Kurul toplantısından 

önce yapılır ve karara bağlanır. Topluluk kurmak isteyen öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere 

Akademik Danışman kabul yazısı, geçici yönetim kurulu listesi, en az 20 (yirmi) öğrenciden oluşan üye listesi ve bu 

yönergenin 23.ncü maddesinde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmış Topluluk Tüzüğünü içeren başvuru dosyasını 

Topluluk Başkanı imzalı dilekçeyle birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na başvurur. 

(2) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, başvuru dosyasını inceleyerek en yakın Öğrenci Toplulukları Üst 

Kurulu toplantısına sunar, Üst Kurul başvuruyu değerlendirerek kararını Rektörlüğe sunar, Rektörlük kararının ardından süreç 

tamamlanır.  

(3) Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu, tüzüğünü onaylamadığı toplulukların kuruluşuna izin vermeme hakkına 

sahiptir. 

(4) Rektörlükçe açılması onaylanan topluluk geçici yönetim kurulu ilgili akademik yıl için seçilmiş sayılır, istenirse 

olağanüstü genel kurul ile yenilenebilir. 

 

 



Toplulukların Çalışma Dönemi 

MADDE 10- (1) Toplulukların faaliyet takvimi akademik yılla sınırlıdır, Yönetim ve Denetleme Kurulu Seçimleri 

her akademik yılın ilk ayında yapılır, görev süreleri bir yıldır, Genel Kurulların en son yapılacağı tarih ve teslim edilmesi 

istenen belgelerle ilgili duyurular SKSDB tarafından yapılır.   

                 Üyelik 

MADDE 11- (1) Öğrenci Topluluklarına, Bursa Teknik Üniversitesine kayıtlı tüm öğrenciler üye olabilir, isteyen 

öğrenciler birden fazla topluluğa üye olabilir. 

(2) Öğrenciler üyelik için başvurularını ilgili topluluğa, akademik yıl içerisinde yapabilir, üyeliğe kabul yönetim 

kurulunun yetkisinde olup, somut bir belge ve/veya bilgiye dayanmaksızın başvuruları ret hakkına sahip değildir. 

 

Topluluk üyeliğinin düşmesi 

MADDE 12- (1) Topluluk üyesi, yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir. 

(2) Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, Topluluk Yönetim 

Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan öğrencinin Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna başvurma hakkı 

saklıdır. Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu başvuruyu inceler ve karara bağlar.  

(3) Mezun olan veya herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilenlerin, kaydını iki yarıyıldan fazla donduranların 

üyelikleri Topluluk Yönetim kurulu tarafından sona erdirilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Topluluk Organları 

 

Topluluk organları 

MADDE 13- (1) Topluluk organları; 

a) Genel Kurul, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Denetleme Kurulundan oluşur. 

(2) Topluluklar değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde iş bölümü esasına dayalı alt birimler, kollar 

veya koordinatörlükler oluşturabilirler. 

Genel kurul 

MADDE 14- (1) Topluluk Genel Kurulu üyelik kaydı olan tüm öğrencilerden oluşur. Genel Kurul, olağan 

toplantılarını her eğitim-öğretim yılının başında (bir ay içinde) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, salt çoğunlukla (üye 

sayısının yarısından bir fazla) gerçekleştirir. İlk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra yapılacak ikinci 

toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. 

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya 

üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu da Genel 

Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda Öğrenci Toplulukları Akademik danışmanları bulunmak zorundadır. 

Genel kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 15- (1) Her akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek, 

(2) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek, onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, 

Yönetim kurulu 

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil, 3 (üç) yedek üyeden ve Akademik 

Danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar, yönetim 

yapısında eksilme olması durumunda yedek üyelerden, toplu istifa durumunda olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim 

oluşturulur. 

(2)  Öğrenciler yalnızca bir topluluğun yönetim ve denetim kurulunda görev alabilirler. 

(3) Disiplin cezası alanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. 

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 17- (1) Topluluğu temsil etmek, bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

(2) Yıllık çalışma programını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve uygulamak, 

(3) Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş yönetmelikleri hazırlamak ve Genel 

Kurula sunmak, 

(4) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek, Topluluğun Üniversite 
içindeki ve dışındaki etkinliklerini, işbirliklerini, katılımcı öğrenci listesini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek  

(5) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan Topluluklarla ilgili tüm defterleri tutmak, 

muhafaza etmek ve Genel Kurula sunmak, 

(6) Topluluk işleyişinde akademik danışmanın yavaşlatıcı olması durumunda Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’na 

yeni danışman önerisinde bulunmak. 

Denetleme kurulu 

MADDE 18- (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. 



(2) Birden fazla yıl kaybına uğrayan ve disiplin cezası alan öğrenciler toplulukların denetim kurullarında yer 

alamazlar, öğrenciler yalnızca bir topluluğun denetim kurulunda görev alabilirler. 

 

Denetleme kurulunun görevleri 

MADDE 19- (1) Topluluğun yıllık faaliyet raporunu, evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyalarının 

durumunu inceler. Elde edilen gelirin ve harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve yönetim kurulu kararlarına uygunluğunu 

denetler. Satın veya bağış alınan eşyaların, Bursa Teknik Üniversitesi envanterine kaydedilmesini Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı aracılığıyla yapar. Topluluğun hesap ve işlemlerini düzenli olarak denetleyerek sonucu Genel Kurula ve 

Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna bir raporla sunar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

         Mali Hükümler 

Toplulukların Gelirleri 

MADDE 20- (1) Topluluklar Rektörlüğün izni ve yazılı onayı ile sponsorluk anlaşması yapabilirler. Bağış olarak 

ayni veya nakdi destek alabilirler. Nakdi alınan destekler Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

banka hesabına yatırılarak Şartlı bağış ve yardımlar ekonomik koduna alınarak Topluluğun etkinliklerinde kullanılmak 

üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgili bütçe kalemine ödenek kaydedilir. Ayni bağış olan sarf ve 

demirbaşların faturalarını da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletirler. 

Toplulukların Giderleri 

MADDE 21-(1) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon 

giderleri, Öğrenci topluluklarının demirbaş, araç-gereç ve sarf malzeme ihtiyaçları ile öğretici-çalıştırıcıların ücretleri gibi 

çeşitli giderler sağlanan bağışlar ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden olanaklar ölçüsünde karşılanır. 

(2) Öğrenci topluluklarının demirbaş ve sarf malzemelerinin kullanılması ve korunmasında, Topluluk Yönetimi 

ve Akademik Danışman birlikte sorumludur. 

(3)  Öğrenci topluluklarının öğretici-çalıştırıcı ihtiyacının üniversite dışından karşılanması durumunda Rektörlük 

oluru alınır. Öğretici-çalıştırıcılara, yürüttükleri görev karşılığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ders 

saati ücretini geçmemek üzere ücret ödenebilir. 

(4)  Öğrenci Toplulukları bünyesinde yer alan ve Ulusal-Uluslararası teknoloji yarışmalarına, kültürel-sanatsal, 

sportif alanlardaki proje yarışmalarına katılan takımların talep ettikleri ihtiyaçlar öncelikle sponsorluk gelirlerinden 

karşılanır, ayrıca SKSDB bütçesinden talep edilenler, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, (varsa) Rektör Danışmanı, 

SKS Daire Başkanı, ilgili Topluluk Danışmanı ve (varsa) Proje/Takım Danışmanından oluşan komisyon tarafından 

değerlendirilerek karara bağlanır ve Rektörlükçe onaylandıktan sonra desteklenir. 

                (5) Toplulukların tüm faaliyetleri için talep edilen desteklerin sağlanması SKSDB bütçe imkanları dahilinde 

Rektörlük onayı ile gerçekleşir. Rektörlükçe uygun görülmeyen hiçbir faaliyete destek verilmez. 

Toplulukların Kayıt ve Belgeleri 

MADDE 22- (1)Topluluklar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış aşağıda 

belirtilen defter ve evrakları tutmakla yükümlüdürler. 

a) Üye Formları, 

b) Karar Defteri, 

c) Etkinlikler Dosyası. (Çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur.) 

Toplulukların Tüzük Formatı 

MADDE 23- (1) Topluluklar iç işleyişlerini düzenlemek amacıyla aşağıda ana başlıkları verilen tüzüğü 

oluşturmakla yükümlüdür. 

a. Topluluğun Adı, 

b. Amacı, 

c. Çalışma Alanları  

d. Bağlı Olduğu Grup, 

e. Kurucular, 

f. Üyelik, Üye Hakları, 

g. Üyelikten Çıkma, çıkarılma,  

h. Topluluk organları, 

i. Genel Kurul Toplantı Zamanı, Çağrı Usulü,  

j. Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı,  

k. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri,  

l. Genel Kurul Sonuçları Bildirimi,  

m. Yönetim Kurulu ve Görevleri,  

n. Topluluk Defterleri, 

(2)  Topluluklar bu yönergedeki ana maddeleri, açıklamalı bir şekilde tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar. 

 

Toplulukların Kapatılması 



MADDE 24- (1) Topluluk, Genel Kurulun nitelikli (2/3) çoğunluğunun kararı ile kapatılabilir. 

(2) Topluluk etkinlikleri kapsamında ilgili Öğrenci Topluluğu, ülkenin genel ahlak kuralları ile yürürlükteki 

Mevzuata, Üniversitenin Yönetmelik ve Öğrenci Yönergelerine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi 

durumunda, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulunun önerisi ve Rektörlük Makamının uygun görüşü ile topluluk kapatılır. 

Topluluğun başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında yasal işlemlere başvurulur. 

(3) Her yıl Ekim ayı içerisinde faaliyet planını, Mayıs ayında da faaliyet raporunu Topluluk Üst kuruluna 

sunulmak üzere SKSDB’ye teslim etmeyen, belirtilen sürede Genel Kurulunu yapmayan, amacı dışında çalışma yapan 

topluluklar, SKSDB tarafından uyarılır, bir ay içinde yapılan uyarıyı yerine getirmeyen topluluk, Rektörlük Makamının 

uygun görüşü ile kapatılır. 

(4) Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlıklar Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu tarafından karara bağlanır. 

(5)  Kapatılan toplulukların mal varlıkları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na devredilir. 

 

   BEŞİNCİ BÖLÜM 

        Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 25- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim 

Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 26- (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 22/07/2020 tarih ve SEN-2020/8/10 sayılı oturumda 

alınan kararla yürürlüğe giren “Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 27- (1) Bu yönerge Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 07/12/2022 tarih ve SEN2022/12/6 

nolu kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 28- (1) Bu yönergeyi Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 


