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T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Kalite Koordinatörlüğü

Sayı   : 80521976-060.11.02/ 
Konu :Öğrenci Yönergeleri (Sosyal Transkript, 

Öğrenci Senatosu, Öğrenci Dekanlığı)

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Genel Sekreterlik)

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi uygulamalarında, Eğitim-Öğretimde öğrencilerin 
taleplerinin dikkate alınması, öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme, Ar-Ge süreçlerine 
öğrencilerin de dâhil edilmesi tavsiye edilmektedir. Öğrencilerin mezun olacakları alana özgü 
yeterliliklere ek olarak 'Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler' kazanmaları da istenmektedir. 
Yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını 
dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçası sayılmaktadır. Önemli bir iç paydaş olan 
öğrencilerin Kalite Komisyonu dâhil tüm ilişkili süreçlere katılımları beklenmektedir.

05.02.2020 tarihinde yapılan BAİBÜ Kalite Komisyonu toplantısında, öğrencilerimizin 
sosyal alanlarda gelişimi ve üniversitemizdeki karar verme süreçlerinde daha çok yer almalarının 
sağlanabilmesi amacıyla oy birliği ile kabul edilen ekteki;

1. Sosyal Transkript Yönergesi,
2. Öğrenci Senatosu Yönergesi,
3. Öğrenci Dekanlığı Yönergesi

taslaklarının, üniversitemiz senatosunda görüşülebilmesi için gereken süreçlerin (yönerge 
Komisyonu, Hukuk Müşavirliği görüşü vb) başlatılması hususunu olurlarınıza arz ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Kamil GÜREL

 Kalite Koordinatörü

Ek:
1- Sosyal Transkript Yönergesi,
2- Öğrenci Senatosu Yönergesi,
3- Öğrenci Dekanlığı Yönergesi

11.02.2020 Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil GÜREL

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 11.02.2020-E.9377



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TRASKRİPT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde kayıtlı 
öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde veya kamu kurumlarının bünyesinde 
organize edilen sosyal faaliyetlere katılımları sonucu elde edilen kazanımların tanınması ve 
sistemsel olarak kayıt altına alınması ile ilgili süreçleri ve oluşturulacak transkriptin yapısını 
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde kayıtlı lisans ve önlisans 
öğrencilerinin sosyal faaliyetlerinin kayıt altına alınma ve belgelendirme süreçlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 
üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen,
a) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nü,
b) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu'nu,
c) Birim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarını,
d) Transkript: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Transkript’i ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırma, Başvuru, Değerlendirme, İtiraz ve Transkript

Sınıflandırma
Madde 5 - (1) Sosyal transkript öğrencinin akademik faaliyetlerini içermez. Sosyal transkriptte
aşağıda verilen sınıflandırmaya uygun ve ilgili birim tarafından onaylanan sosyal faaliyetleri 
bulunur.
(2) Sosyal faaliyetlerin sınıflandırılması:
a. Kulüpler ve organizasyonlar
b. Topluma hizmet
c. Kazanılan dereceler ve ödüller
d. Bilimsel etkinlikler
e. Kültür-sanat ve spor

Başvuru
Madde 6 - (1) Yapılan bir sosyal faaliyetin transkriptte görünebilmesi için öğrencinin Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığınca oluşturulan başvuru arayüzü aracılığıyla başvurması gerekir. 
Başvuru, faaliyeti tanımlayan formun web üzerinden doldurulması ve faaliyete ilişkin kanıtın 
sisteme yüklenmesiyle yapılır.
(2) Öğrenci, bir sosyal faaliyet için aktif öğrencilik süresinde, değerlendirme dönemleri hariç, 
başvuru yapabilir.
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Değerlendirme
Madde 7 - (1) Değerlendirme yılda iki kez, güz ve bahar dönemlerinin akademik takvimde ilan
edilen final sınavları süresince birim komisyonlarınca yapılır.
(2) Değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri birimlerde Dekan/Müdür tarafından öğretim 
elemanları arasından belirlenir.
(3) Komisyon başkanının ve üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden 
atanabilir. Komisyon başkanı ve üyeleri görev süresi bitmeden aynı usulle değiştirilebilir.    
(4) Komisyon öğrencilerin sosyal faaliyetlerine ilişkin başvuruları sunulan kanıtlar 
çerçevesinde değerlendirir. Reddedilen başvurular öğrenci arayüzünde “RED” olarak gerekçesi 
ile birlikte görülür. Onaylanan başvurular ise “KABUL” olarak görülür.

İtiraz
Madde 8 - (1) Öğrenci başvuru yapmış olduğu sosyal faaliyetler için itiraz veya düzeltme 
talebinde bulunabilir. İtiraz veya düzeltme talepleri değerlendirme sonuçlandıktan sonra 5 iş 
günü içinde komisyona yazılı olarak yapılır.
(2) İtiraz veya düzeltme talepleri bir sonraki değerlendirme toplantısında sonuçlandırılır.

Transkript
Madde 9 - (1) Komisyonca onaylanan faaliyetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca oluşturulan 
veri tabanına kaydedilir.
(2) Sosyal transkript, akademik transkriptten bağımsız olarak öğrencilik süresince yapılan 
sosyal faaliyetleri ve elde edilen kazanımları listeler.
(3) Onaylanan faaliyetler sınıflandırılmış bir şekilde kronolojik olarak transkriptte görünür.
(4) Öğrenci sosyal transkriptini Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca oluşturulan web arayüzünden 
görebilir ve yazıcıdan çıktı olarak alabilir.
(5) Kopya transkriptleri engellemek için yazdırılan transkriptlerde doğrulama kodu bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
Madde 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve 
Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 11 - (1) Bu Yönerge, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SENATOSU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci odaklı eğitim sistemini geliştirmek, öğrenci 
memnuniyetini sağlamak, bölümlerin akreditasyon çalışmalarına ve Üniversitenin sürekli 
iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine destek vermek üzere Üniversitenin kalite politikasında 
yer alan hususların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Öğrenci Senatosunun 
oluşturulması ve çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Üniversiteye bağlı olarak oluşturulan Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Öğrenci Senatosunun amacı, üyelerinin belirlenmesi ve toplantıların 
düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek 
Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 8’inci maddesi gereğince, kalite süreçlerinin 
değerlendirilmesinde öğrenci katılımının sağlanması esasına bağlı olarak Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Kalite Komisyonuna verilen görev ve sorumluluklara dayanarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen, 
a) Birim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 
Yüksekokulunu, 
b) Öğrenci Senatosu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak oluşturulan Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Senatosunu, 
c) Öğrenci Dekanı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Dekanını, 
ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Senatosunun Oluşturulması ve Toplantılar

Öğrenci Senatosunun Oluşturulması 
MADDE 5 - (1) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Senatosu Öğrenci Dekanı 
başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, farklı alanlardan 15 öğrenci 
topluluğunun yönetim kurulu başkanları,
b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, her bir fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulunda öğrenim gören ve 1.sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler arasından genel not 
ortalaması en yüksek olan öğrenciler,
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanı ile gelen bir 
öğrenci,
ç) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından belirlenen, Üniversitemizde değişim programları 
kapsamında eğitim-öğretim gören bir öğrenci, 
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d) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından coğrafi dağılım dikkate alınarak belirlenen iki 
uluslararası öğrenci, 
e) Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından belirlenen, bir engelli öğrenci.
(2) Bir üye birden fazla gurubun temsilcisi olamaz. 

Üyeliğin Sona Ermesi 
MADDE 6 - (1) Aşağıdaki durumlarda Öğrenci Senatosu üyeliği sona erer: 
a) Üyelikten istifa etmek, 
b) Mazeretsiz olarak bir yıl içinde toplam iki defadan fazla toplantılara katılmamak, 
c) Her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmak veya disiplin cezası almış olmak, 
ç) Üst üste iki yıl Öğrenci Senatosu üyeliği yapmış olmak,
d) Mezun olmak.

Öğrenci Senatosunun Toplanması 
MADDE 7 - (1) Öğrenci Senatosu, Öğrenci Dekanı başkanlığında, üyeler, Üniversite Genel 
Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının katılımıyla 
Güz ve Bahar dönemlerinde birer kez olmak üzere her eğitim-öğretim yılında iki kez olağan 
olarak toplanır.
(2) Öğrenci Senatosu, gerektiğinde Öğrenci Dekanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.
(3) Öğrenci Senatosu toplantı yeter sayısı, üye sayısının yarısından bir fazlasıdır.
(4) Öğrenci Senatosunun gündemi, Öğrenci Dekanı tarafından belirlenir. Üyeler görüşülmesini 
istedikleri konuları daha önceden bir dilekçe ile Öğrenci Dekanlığına sunarlar.
(5) Öğrenci Senatosu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşit 
çıkması halinde başkanın oyu iki sayılır.
(6) Her üye oyunu açık olarak belli eder. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada ret oyu kullanan 
üye ret gerekçesini raportöre yazılı olarak verir.
(7) Öğrenci Dekanı tarafından gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili kişiler toplantıya davet 
edilebilir.
(8) Toplantıya katılan üyeler toplantı imza föyüne imzalarını atarlar ve Öğrenci Senatosu 
toplantısına katılan öğrenci toplantı süresince izinli sayılır.
(9) Öğrenci Senatosunun raportör ve sekretarya işleri Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülür.

Alınan Kararların Uygulanması
MADDE 8 - (1) Öğrenci Senatosunda alınan kararlar, eğitim öğretimle ilgili konularda karar 
alma sürecine katkı sağlamak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin 
önerileri olarak Öğrenci Dekanı tarafından ilgili birimlere iletilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürütme 
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürürlük 
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ DEKANLIĞI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kuruluş ve Kapsam 
MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde kurulacak Öğrenci 
Dekanlığının teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin genel hükümleri düzenler. 

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. maddesinin (a), (b) ve 
(d) bentleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Dekanını 
b) Dekanlık: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını, 
c) Rektör Yardımcısı: Öğrenci İşlerinden Sorumlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör 
Yardımcısını,  
ç) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Faaliyet Alanları

Amaç 
MADDE 4 - (1) Öğrenci Dekanlığının amacı Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, 
öğrencilerimizin akademik, sosyal, kişisel ve kültürel gelişmelerini desteklemek, kurumsal 
aidiyet bilincini geliştirmek, üniversite yaşamını kolaylaştırmak, öğrencilerin yaşadığı 
sorunlarına etkin çözümler sunarak dinamik bir kampüs ortamı oluşturmak, bu şekilde mezun 
olduktan sonra da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu olmanın onurunu ve 
ayrıcalığını hisseden bireyler yetiştirmektir. 

Faaliyet Alanları 
MADDE 5 - (1) Dekanlık tarafından yürütülen başlıca faaliyet alanları şunlardır: 
a) Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinlemek, ilgili idari ve akademik 
birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm aramak, 
b) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu 
sağlamakta yardımcı olmak, 
c) Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını 
değerlendirmek ve yönlendirmek, 
ç) Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlamak, 
d) Akademik, kültürel ve sosyal alanlardaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla gerekli 
düzenlemeleri yapmak,
e) Öğrencilerin kariyer uyumlarını arttırmak, mezuniyet öncesi ve sonrasında ihtiyacı olan bilgi 
ve becerileri kazandırmaya yönelik bireysel ya da grupla olmak üzere kariyer danışmanlığı ve 
rehberlik hizmetleri sunmak. 
f) Mezun öğrencilerin takibini yapmak, mezunların hem birbiriyle hem de öğrencilerle 
iletişimini devam ettirerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kimliğini pekiştirmek. 
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g) Rektörün gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kuruluna ve Üniversite 
Senatosuna görev alanıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde bu konularda teklif ve 
taslaklar hazırlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim, Görevleri, İlişkili Birimler

Yönetim
MADDE 6 - (1) Öğrenci Dekanlığı; Dekan, iki Dekan Yardımcısı ve Rektörlük tarafından 
görevlendirilen yeteri kadar idari personelden teşekkül eder. Dekan, Üniversitenin profesör 
ünvanlı kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, Dekan Yardımcıları ise Dekanın 
önerisiyle Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Dekan ve 
Dekan Yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Dekan ve Dekan Yardımcıları 
aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan Yardımcılarının görevi Dekanın görev süresiyle sınırlıdır. 

MADDE 7 - (1) Öğrenci Dekanı ve Yardımcıları, Rektöre ve Rektör tarafından görevlendirilen 
Rektör Yardımcısına karşı sorumludur. Dekanlığın, Rektörlük adına yapacağı görevler Rektör 
ve Rektör Yardımcısı tarafından Dekana verilir. 

Öğrenci Dekanının görevleri 
MADDE 8 - (1) Öğrenci Dekanının görevleri şunlardır; 
a) Rektör ve Rektör Yardımcısı ile işbirliği halinde çalışarak öğrencilerin akademik, kişisel, 
sosyal, eğitsel ve kültürel gelişmelerine katkı sağlayacak projeler geliştirmek, 
b) Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosunda oy hakkı olmaksızın yer alarak görev 
alanıyla ilgili konularda bilgi vermek ve gerektiğinde bu konularda öneriler, taslaklar, 
yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak, 
c) Öğrencileri gönüllü sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri ve bu tür projelere katılmaları 
konusunda yönlendirmek, proje fuarı, bahar şenliği, lisans ve lisansüstü mezuniyet töreni 
organizasyonu yapmak,
ç) Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve psikolojik sorunlarını 
dinlemek, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlarına çözümler aramak ve 
öneriler sunmak, 
d) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularla ilgili akademik ve idari birimler arasındaki 
koordinasyonu sağlamak, 
e) Üniversite bünyesinde sosyal/kültürel etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin yaşam 
kalitesini ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetleri yürütmek,
f) Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasına yönelik oryantasyon programlarını 
düzenlemek ve yürütmek, 
g) Üniversite adaylarına yönelik tanıtım materyalleri hazırlamak, yurt içi eğitim fuarlarına 
katılım sağlayarak üniversiteyi temsil etmek,  
ğ) Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulması ve eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına 
yönelik dekanlıklar ve bölüm başkanlıkları ile işbirliği yapmak ve düzenli olarak toplantılar 
gerçekleştirmek, 
h) Eğitim-öğretim etkinliklerinde kaliteyi artırmak, süreci değerlendirmek, önlemler almak ve 
ilgili birimlerin önerilerini değerlendirmek amacıyla her eğitim-öğretim yılında en az bir defa 
olmak üzere, Rektör başkanlığında Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Bölüm 
Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan “Eğitim Şurası” düzenlemek, 
ı) Öğrencilerin kişisel gelişim ve ruh sağlığını koruyucu, önleyici çalışmalar yürütülmesi ve 
acil durumlara anında müdahale edilebilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, 
i) Öğrencileri üniversitenin akademik ve idari uygulamaları hakkında bilgilendirmek, 



j) Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin duyurulmasını sağlamak ve öğrencilerin bu 
etkinliklere katılımının arttırılması için gerekli tedbirleri almak, 
k) Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak. 

Öğrenci Dekan Yardımcısının görevleri 
MADDE 9 - (1) Öğrenci Dekan Yardımcısının görevleri şunlardır; 
a) Öğrenci kulüp seçimlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek, 
b) Dekanlık tarafından yürütülen seminer ve etkinlikleri planlamak, takip ve koordine etmek, 
c) Dekanın olmadığı zamanlarda öğrenci dekanlığına vekalet etmek, 
ç) Dekanın vereceği diğer işleri yapmak. 

Dekanlık İdari Personelinin Görevleri 
MADDE 10 - (1) Dekanlık idari personelinin görevleri şunlardır; 
a) Dekanlığın akademik ve idari birimlerle iletişimini sağlamak, 
b) Dekanlık yazışmalarını yapmak, 
c) Etkinliklerde salon/sınıf düzenini sağlamak, öğrencileri bilgilendirmek, konukları 
karşılamak, 
ç) Dekanlık toplantılarını organize etmek, 
d) Dekanın ve Dekan Yardımcılarının vereceği diğer işleri yapmak. 

İlişkili Birimler
MADDE 11 – (1) Dekanlık, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Engelli 
Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Üniversitenin diğer 
ilgili birimleri ile işbirliği yaparak faaliyetlerini yürütür.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönergeyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. 


