ODTÜ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU

TÜZÜK

TÜZÜK
1. Kuruluş:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Ankara yerleşkesinde, Kültür İşleri Müdürlüğünün denetiminde
çalışmak üzere 1989 yılının mart ayında kurulmuştur.
2. Amaç ve Etkinlikler:
-

Akademik

düzeyde

eğitim

alan

öğrencilerin

bilgisayar

bilimleri

konusundaki sorularına yanıt vermek
-

Bilgisayar mantığını, teknolojisini ve işlevini bütün yönleriyle tanıtmak ve
yaymak

-

Bilgisayarla ilgilenenleri ve ilgilenmek isteyenleri aynı çatı altında
toplamak

-

Üniversite öğrencilerinin gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlamasına
yardımcı olmak

-

Bilişim

kamuoyunun

oluşması

ve

bu

konuda

toplum

bilincinin

şekillenmesi için yürütülen çalışmalara ODTÜ kampüsünün imkanlarını en
iyi şekilde kullanarak gereken katkıyı sağlamak
-

Konferans, yarışma, eğitim, çalışma grupları vb. etkinlikleri düzenlemek

-

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak

3. Üyelik:
-

Topluluğa üyelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi olmayı
gerektirir.

-

Üyelik, Kültür İşleri Müdürlüğünden üyelik kartının alınması ile kesinleşir.

-

Aktif üye olunması; üyenin bir öğrenim yılı içinde topluluk çalışmalarında
etkin olarak görev alması ve bir Genel Kurula katılması üzerinden
değerlendirilir. Yönetim Kurulu aktif üye listesini Genel Kurulun
toplanmasından 2(iki) hafta önce belirler ve açıklar, üyeler aktif üye
listesine 1(bir) hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

-
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Seçme ve seçilme hakkına yalnızca aktif üyeler sahiptir.
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-

Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin
Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Yönetim Kurulu,
topluluktan ayrılan üyenin dilekçesini, topluluk akademik danışmanına
imzalatarak Kültür İşleri Müdürlüğüne iletir. Öğrenci yeniden üye olmak
isterse topluluklara üye olma koşullarını yerine getirmek zorundadır.

-

Yönetim Kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde
bulunan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar Yönetim
Kurulunun oy çokluğu ile alınır ve üyeye bildirilir. Bu karara karşı üye
1(bir) hafta içinde topluluk yönetim kurulu ve topluluk akademik
danışmanına itirazda bulunabilir. İtiraz değerlendirilip sonuç değişmezse
Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılma kararını dilekçe ile Kültür İşleri
Müdürlüğüne bildirir, durum Rektörlük onayı ile kesinleşir.

4. Genel Kurul ve Görevleri:
-

Topluluğun en yetkili karar organıdır.

-

Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur ve seçimlerde sadece ODTÜ
öğrencileri oy kullanabilir.

-

Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplanma yeter
sayısının sağlanamaması durumunda otomatik olarak bir hafta sonra
tekrar toplanma kararı alınmış olur, durum Yönetim Kurulu tarafından
üyelere bir kez daha elektronik posta ile duyurulur, ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz.

-

Genel Kurula katılma hakkı bulunan her üye bir oy hakkına sahiptir.
Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, vekaletle oy kullanmak mümkün
değildir.

-

Yönetim Kurulu seçiminde ise sadece aktif üye listesinde adı geçen üyeler
oy kullanabilir.

-

Genel Kurul üyelerinin isimlerinin yer aldığı liste, topluluk Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul yapılacak salonda hazır
bulundurulur ve katılan üyeler tarafından imzalanır. Bu listenin
muhafazası, Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
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-

Toplantıya katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listeleri
imzalayarak toplantıya katılırlar. Çoğunluğun tutanakla saptanması
zorunludur.

-

Toplanma yeter sayısının mevcut olduğunun tespitinden sonra, Yönetim
Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir üye tarafından Genel Kurulun
açıldığı ilan edilir. Ardından, Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Kurulu
oluşturulur. Divan Kurulu, bir başkan ve iki yazman üyeden oluşur. Genel
Kurulda hazır bulunan üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da
gösterilebilirler. Divan Kurulu seçimleri açık oyla yapılır. Divan Kurulu,
Genel Kurulun düzeninden sorumludur ve Genel Kurul tutanağını düzenler
ve imzaladıktan sonra Yönetim Kuruluna teslim eder.

-

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak
Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin görüşülmesini istediği
konular oylama sonucu gündeme alınır.

-

Genel Kurulda karar alınabilmesi ve seçimlerde seçilebilmek için, Genel
Kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyunu almak yeterlidir.

-

Yönetim

Kurulunun,

Denetleme

Kurulunun

önerileri

ya

da

üye

çoğunluğunun (üye sayısının yarısının bir fazlası) yazılı isteğiyle
olağanüstü toplanır.
-

Topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp
karara bağlar.

-

Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerini seçer.

-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılarını 10(on)
gün önceden duyurur.

-

Topluluk Akademik danışmanı gerek görürse Genel Kurulda gözlemci
olarak bulunabilir.

-

İlk olağan toplantı, eğitim-öğretim yılı içinde ikinci dönemin başında
Yönetim Kurulunun uygun bulduğu tarihte gerçekleşir.

-

İkinci olağan toplantı, aynı dönemin sonunda mayıs ayı içerisinde
Yönetim Kurulunun uygun bulduğu tarihte gerçekleşir. Bu kurulda, yeni
Yönetim ve Denetim Kurulu seçilir.
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-

İkinci genel kurulda, yeni Yönetim Kurulu seçilmeden önce eski Yönetim
Kurulu oy çokluğuyla aklanır.

5. Yönetim Kurulu:
-

Genel Kurulda gizli oyla seçilen beş asil ve üç yedek topluluk üyesinden
oluşur.

-

Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir topluluğun yönetim kurulunda yer
alabilir ancak başka topluluklara üye olabilir.

-

Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine başvuru, ilan edilen Genel Kurul
tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Topluluk Yönetim Kuruluna
yapılır. Başvuruları alan Yönetim Kurulu adayların isimlerini tüm üyelere
elektronik posta ile duyurur.

-

Seçimler kapalı oy usulüne göre yapılır. Yönetim Kurulu, ilan ettiği
adayların isimlerinin soyadı sırasına göre yer aldığı oy pusulalarını
hazırlar. Genel Kurula katılan üyelerin her birine imza karşılığı verir.
Genel Kurulda oy kullanan üyeler, oy pusulasında yer alanlar arasından
en az bir en fazla Yönetim Kurulu üye sayısının bir fazlasının yarısı kadar
olmak üzere adayı işaretlerler. Hiçbir adayın işaretlenmediği veya
Yönetim Kurulu üye sayısının bir fazlasının yarısından fazla adayın
işaretlendiği veya pusulada belirtilmeyen başka bir ismin yazıldığı oylar
geçersiz sayılır. Oyların sayımı Genel Kurulda açık şekilde yapılır, en fazla
oyu alan adaylar Yönetim Kurulunu oluşturur.

-

Tek oylamada yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesine ulaşılamazsa seçilen
adaylar Yönetim Kuruluna alınır. Boş kalan konumlara, seçilmeyen
adaylar arasından seçilmek üzere yeniden oylama yapılır.

-

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyen adaylar, yedek üye listesinde
aldıkları oy sayısına göre sıralanır ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde
boşalma olduğu takdirde göreve çağrılır.

-

İstifa veya diğer nedenlerle bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması
durumunda, yedek üye listesinde ilk sırada yer alan üye Yönetim Kuruluna
davet edilir. Bu durumda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev
dağılımı yapar.
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-

İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sayman üyeyi seçer. Başkan
topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Sayman üye
topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak
tutar.

-

Yönetim Kurulu başkanı, seçilen Yönetim Kurulu asil üyelerinin oyları ile
kendi içerisinde gizli oy açık sayım ile belirler.

-

Başkan aday veya adayların daha önce Yönetim Kurulunda görev almış
olması gerekir. Eğer yeni Yönetim Kurulunda daha önce görev almış bir
aday çıkmaz ise bu madde geçersiz olur.

-

Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür İşleri
Müdürlüğüne iletir.

-

Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz iki kez Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden
sona erer.

-

Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar.

-

Başkanın sorumluluğunda, topluluk amaçlarının ve çalışma konularının
gerçekleştirilmesini sağlar, topluluk tüzüklerinde belirtilen görevlerini
yerine getirir ve yetkilerini kullanır, Genel Kurul kararlarını uygular.

-

Topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk akademik danışmanın resmi
onayı ve başkanın/Yönetim Kurulu üyesinin yazılı başvurusu ile Kültür
İşleri Müdürlüğü ve Rektörlükten izin alır.

-

Rektörlükten izin alarak kullanacakları yerlerin topluluk amaçlarına
uygun olarak kullanılmasından ve denetlenmesinden sorumludur.

-

Topluluğun faaliyetlerini denetlemekten sorumlu organdır. Çalışma alt
grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler.
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-

Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur, uygular.

-

Üniversite dışı yazışmaları Kültür İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapar.
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6. Denetleme Kurulu:
-

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından geçmişte Yönetim Kurulunda
yer almış olan ve seçilme anı itibariyle Yönetim Kurulu üyesi olmayan
topluluk üyeleri arasından seçilen üç asil bir yedek üyeden oluşur.

-

Üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da gösterilebilirler. Seçim
kapalı oy usulü ile yapılır ve seçilen üyeler kendi aralarında başkanı
belirler.

-

Denetleme Kurulu, başkanının çağrısı üzerine toplanır. Denetleme
Kurulundan boşalan asil üyeliğe sıradaki yedek üye getirilir.

-

3 kez üst üste mazeretsiz olarak haftalık toplantılara katılmayan
Denetleme Kurulu üyesinin Denetleme Kurulu üyeliği feshedilir.

-

Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her
öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna
bir raporla bildirir.

-

Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine
ilişkin programının ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak
önerilerini bildirir.

7. Evrak:
-

Topluluk Üye Kayıt Defteri tutulur.

-

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri tutulur.

-

Yıllık Faaliyet Plan Defteri tutulur.

8. Yürürlük:
-

Bu tüzük, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi ikinci Genel Kurulu
itibariyle geçerlidir.
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