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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci Konseyi Yönergesi 

 
(21.01.2021 tarih ve S-2021-02/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi lisans 

öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında haklarını gözetmek, 

öğrencilerin görüşlerini, beklenti ve isteklerini belirlemek, bunları hızlı bir biçimde yönetim 

organlarına iletmek, Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında düzenli bir iletişim 

sağlamak ve öğrencileri temsil etmek amacıyla kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, işleyiş 

ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, 13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliğinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen, 

a) Üniversite(TOBB ETÜ): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, 

b) Öğrenci Konseyi: TOBB ETÜ öğrencilerinin, kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları 

öğrenci birliğini, 

c) Birim: Öğrenci Konseyinde temsil edilmek üzere kendi aralarından öğrenci seçen Fakültelerin 

bölümlerinden ve Enstitülerin ana bilim dallarından her birini,  

d) Elektronik seçim: Seçim Kurulunca esasları belirlenerek elektronik ortamda yapılan Öğrenci 

Konseyi seçimlerini, 

e) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,  

f) Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü (SSTM) : Üniversitenin Sağlık, Spor ve Tanıtım 

Müdürlüğünü, 

g) Öğrenci temsilcisi: Birim öğrenci temsilcisini,  

 

ifade eder. 

 

Öğrenci konseyi seçim esasları  

MADDE 4- (1) Öğrenci Konseyi seçimleri aralık ayına kadar Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve 

Rektörlük tarafından ilan edilir. 

(2) Seçimler Rektörlüğün aksine bir kararı bulunmadıkça elektronik ortamda yapılır. Adaylar seçim 

tarihinden en az bir hafta önce SSTM’ye adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.  

(3) Bölüm ve Fakülte öğrenci temsilcisi seçimlerinde birinci tur için ilgili birime kayıtlı öğrencilerin 

en az yüzde 60’ının, ikinci tur için en az yüzde 50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda bu 

katılım oranlarına ulaşılamadığı takdirde üçüncü turda katılım oranı şartı aranmaz. 

(4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler 

ancak aday olamazlar. 

(5) Çift anadal yapan öğrenciler adaylığını bu dallardan istediği birinden koyabilir.  

(6) Temsilci seçiminde belirlenen takvim içinde sonuç alamayan Bölümlerin temsilcisi seçilmemiş 

olur. 
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Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 

MADDE 5- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) İlgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c)   Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,  

ç)   Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,     

d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, 

e) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

f) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.  

 

Seçim kurulu 

MADDE 6- (1) Seçim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilecek akademik ve idari personelden 

(başkan dâhil 5 kişi) oluşur. Seçim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğünde idari ve akademik 

birimlerden uzman ve danışman görevlendirebilir. Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir. 

Seçim Kurulu tarafından onaylanan seçim sonuçları, yazılı ve elektronik posta ile öğrencilere 

duyurulur. Seçim Kurulunun sekreteryası SSTM tarafından yürütülür. 

(2)Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Seçim takvimini belirleyerek ilan etmek, 

b) Seçimlerin yönergeye, seçim kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak, 

c) Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

ç)   Öğrenci temsilcisi adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun olan    

            adayları ilan etmek, adaylar ve seçimlerle ilgili yapılan itirazları karara bağlamak, 

d) Elektronik seçim esaslarını belirlemek ve seçimin buna göre yapılmasını sağlamak, 

e) Seçimlere yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

f) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Rektörlüğe bildirmek. 

 

Seçim takvimi ve ilanı 

MADDE 7- (1) Seçim takvimi, seçimden en az 15 (on beş) gün önce ilan panolarına asılmak ve 

öğrencilere e-posta atılmak suretiyle duyurulur. Aynı zamanda Üniversitenin web sayfasında bu 

konuda bir link oluşturularak seçim sürecine ilişkin her türlü bilginin yer alması sağlanır. Aday 

öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre içinde adaylıklarını ilan ederler. SSTM adaylık 

başvuru tarihinin son gününden itibaren ilk iş günü içinde aday öğrencilerin şartları sağlayıp 

sağlamadıkları kontrolünü yapar, listeyi Seçim Kuruluna sunar. Seçim Kurulu tarafından 1(bir) iş 

günü içinde onaylanan nihai liste, SSTM tarafından ilan edilir ve bütün adaylara bildirilir.  

 

Bireysel tanıtım faaliyetlerinin esasları 

MADDE 8- (1) Bireysel tanıtım kampanyası, Seçim Kurulu tarafından onaylanmak suretiyle ilan, 

afiş, basılı materyal, elektronik ortam gibi araçlarla yapılabilir. 

(2) Üniversitenin web sayfasında oluşturulan bölümde tanıtım süresi içinde adaylar bireysel tanıtım 

yaparlar.  

(3) Her türlü tanıtım ve propaganda içerikli ilan ve afişler Seçim Kurulu tarafından belirlenen 

yerlere asılır ve basılı materyaller seçimden önceki gün ve saat 17.00’de kaldırılır. 

(4) Adaylar, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim 

kampanyasını yürütebilirler.  

 

İtiraz 

MADDE 9- (1) Adaylara ilişkin itirazlar, adaylıkların ilanını takip eden ilk iş günü Seçim Kuruluna 

yazılı olarak yapılır. Seçim Kurulu tarafından itirazlar gerekli incelemeden sonra en geç 2(iki) iş 

günü içinde karara bağlanır. 
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 (2) Seçimle ilgili itirazlar seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde Seçim Kuruluna 

yazılı olarak yapılır. Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,  

kararın duyurulduğu tarihten itibaren en geç 1(bir) hafta içinde seçimler yenilenir.    

 

Öğrenci temsilcilerinin seçimi ve konseyin oluşumu  

MADDE 10- (1) Öğrenci Konseyi, TOBB ETÜ öğrencilerinin kendi aralarından iki aşamada 

seçtikleri öğrenci temsilcilerinden oluşur.  

(2) Seçim aşamaları aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

(a) Fakültelerin bölüm öğrencileri ile Enstitülerin anabilim dalları öğrencileri kendilerini Öğrenci 

Konseyinde temsil etmesi için birer öğrenciyi bölüm/anabilim dalı temsilcisi olarak seçerler.  

(b) Bölüm öğrenci temsilcileri Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunu ve anabilim dalı öğrenci 

temsilcileri, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunu oluşturur.  

(c) Bu maddenin ikinci fıkrası (b) bendinde belirtilen birimlerin öğrenci temsilcileri kurulları kendi 

aralarından birer temsilciyi, Fakülte Öğrenci Temsilcisi/Enstitü Öğrenci Temsilcisi olarak 

bulundukları birimlerdeki öğrencileri Öğrenci Konseyinde temsil etmek üzere seçerler.  

 

Birim öğrenci temsilcisi seçimi 

MADDE 11- (1) Birim öğrenci temsilcisi aday oldukları bölüm öğrencilerince seçime katılanların 

çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

(2) Öğrenci temsilcilerinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi 

bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili birimde aynı 

usulle bir ay içinde yeni bir temsilci seçilir.  

 

Birim öğrenci temsilcilerinin görevleri 

MADDE 12- (1) Fakültelerin bölümleri ve enstitülerin ana bilim dallarını temsilen seçilen birim 

öğrenci temsilcilerinin görevleri şunlardır: 

a) Temsil ettiği bölüm ve anabilim dallarında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,  

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği öğrencilere duyurmak ve 

uygulamalarını izlemek, 

c) Dâhil olduğu Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi birim 

öğrencilerini temsil etmek, 

ç) Temsil ettiği birimdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için görüş ve 

önerilerini Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

d) Kendi birim öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

e) Temsil ettiği birimdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi 

geliştirmek, 

f) Temsil ettiği birimdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek, 

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği birimin akademik toplantılarına 

katılmak. 

   

Fakülte/Enstitü öğrenci temsilcisi 

MADDE 13-(1)  Fakülte/Enstitü Temsilcisi, ilgili birim öğrenci temsilcisi kurullarının kendi 

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.  Sadece bir bölüm bulunan 

fakültelerde, var olan Bölüm Öğrenci Temsilcisi söz konusu fakültenin temsilcisi olarak görev 

yapar. 

(2) Fakülte/Enstitü Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi 

bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili birimde on beş 

gün içinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.        
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Fakülte/Enstitü öğrenci temsilcisinin görevleri 

MADDE 14- (1) Fakülte/Enstitü öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır: 

a) Temsil ettiği Fakülte/Enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği birimlere duyurmak ve uygulamaları 

izlemek, 

c) Temsil ettiği Fakülte/Enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci 

Konseyinin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

ç) Temsil ettiği öğrencileri, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

d) İlgili Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları 

Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği birimlerin yönetim kurulu ve 

akademik kurul toplantılarına katılmak. 

 

Öğrenci konseyi genel kurulu 

MADDE 15-(1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu,  Fakültelerin Öğrenci Temsilcileri ve Enstitülerin 

Öğrenci Temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul, Öğrenci Konseyinin en yüksek karar organıdır. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya 

katılması gerekir. 

(3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan olarak toplanır ve 

Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. 

(4) Öğrenci Konseyi genel kurulu gündemi, Öğrenci Konseyi başkanı tarafından en az onbeş gün 

önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter 

sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 

(5) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

(6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul 

üyelerinin ¼ ’ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya 

çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç 15 gün içinde gerçekleştirilir. Öğrenci 

Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim 

Kurulu belirler ve yürütür. 

  

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri 

MADDE 16-(1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek, 

 b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 

 c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

 ç) Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan  

kararları Rektörlüğe iletmek,  

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek. 

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu 

MADDE 17-(1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, 

kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; biri  başkan 

yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve başkandan oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur. 

 (2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının, başkanın 

yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri 

ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Duyurunun 

elektronik posta ile yapılması ve okundu belgesinin toplantı dosyasında bulundurulması gerekir.  
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(3) Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için 

de toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın 

oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısının oyu belirleyicidir. 

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 18-(1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 

b) Üniversitedeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili 

yönetim organlarına iletmek, 

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu 

projelere Üniversite içinde öğrenci katılımını teşvik etmek, 

ç) Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar 

yapmak, 

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,  

e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma 

grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, 

f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek, 

g) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek, 

ğ) Konseyin yıllık bütçesini bir ay içinde hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, 

h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu 

MADDE 19-(1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin 

yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından seçime katılanların salt 

çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve dört üyeden 

oluşur. 

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri 

MADDE 20-(1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a)Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönerge hükümlerine, Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine ve 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek, 

b)Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek. 

 

Öğrenci konseyi başkanı 

 MADDE 21-(1) Öğrenci Konseyi Başkanlığını, fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre 

belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.  

(2) Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden 

önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte 

öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.  

 

Öğrenci konseyi başkanının görevleri 

MADDE 22-(1) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: 

a) TOBB ETÜ öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara 

başkanlık yapmak, 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek, 

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna 

sunmak, 
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d) Görevi sırasında edindiği izlenimleri, öğrencilerin talep ve görüşleri ile varsa önemli gördüğü 

hususları güz, bahar ve yaz dönemi sonlarında ve gerekli görülen zamanlarda Üniversite yönetimine 

rapor etmek, 

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato ve yönetim kurulu toplantılarına 

katılmak. 

 

Öğrenci konseyi danışmanı 

MADDE 23-(1) Seçim Kurulu Başkanının seçim dönemi süresince görevlendireceği bir öğretim 

elemanı Öğrenci Konseyi danışmanı olarak yıllık etkinliklerin onaylanmasından 

gerçekleştirilmesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olur. Konseyin harcama ve kaynak 

kullanımı gerektiren etkinlik taleplerini değerlendirerek ilk onayı verir.   

 

Öğrenci konseyine oda, araç ve gereç tahsisi 

MADDE 24-(1) Öğrenci Konseyine, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla 

Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için 

gerekli araç ve gereç sağlanır. 

 

İdari ve mali konular 

MADDE 25-(1) Öğrencilerden Konsey ve kulüpler için aidat veya başka bir ad altında herhangi bir 

ücret alınmaz. 

(2) Öğrenci Konseyine faaliyetlerini yürütmek üzere Rektörlük tarafından belirli bir bütçe tahsis 

edilir. Öğrenci Konseyi yıllık faaliyetleri dikkate alarak bütçe hazırlar ve Genel Kurul onayına 

sunar. Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçe öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının 

onayına sunulmak üzere öğrenci danışmanına ön onay için iletilir. Bütçede harcama kalemleri ve 

gerekçeleri ana hatlarıyla belirtilir. 

(3) Harcama talepleri Üniversitenin öğrenci etkinlikleri için oluşturduğu form kullanılarak öğrenci 

danışmanının parafı ve Öğrenci Etkinlikleri Komitesi Başkanı’nın onayından sonra Sağlık ve Spor 

Müdürlüğüne iletilir. Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü, Konsey bütçesinde ilgili kalemde yeterli 

ödeneğin bulunduğuna dair not düşerek Genel Sekreterliğe iletir. Genel Sekreterlik onaylanmış 

harcama taleplerini mevcut harcama usullerine göre yerine getirir.  

(4) Mali İşler Müdürlüğü, Konsey bütçesini kontrol ederek belirli dönemlerde Konseyi 

harcamaların yoğunluğuna dair uyarabilir. Bu durumda Konsey gerekçeli bir raporla ek bütçe 

isteyebilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 26- (1) 06.11.2008 tarih ve S-2008-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 27- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 28- (1) Bu yönerge hükümlerini TOBB ETÜ Rektörü yürütür.   

 

 


