GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.

AMAÇ ve KURULUŞ
Madde 2

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu, Gebze Teknik Üniversitesi
öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin (akademik personel ) ders ve
çalışma yaşantısı dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerde
bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir öğrenci topluluğudur.

UYULMASI GEREKEN ESASLAR
Madde 3

A) Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu akademik ortamda etik
olmayan etkinliklerde bulunmaz; Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin
topluluk faaliyetlerinden düzenli bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar.
B) Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu diğer toplulukların etkinliklerine
saygılıdır; diğer topluluklar ile ortak etkinliklerde bulunabilir.

ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Madde 4

A) Topluluğa üyelik, Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Madde 13'te belirtildiği şekildedir.
B) Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğunun kararı ile

Madde 4/A bendine aykırı davranış sergileyenler topluluktan çıkarılırlar. Genel
kurul kararı ile üyelikten çıkarılanlar kulübe tekrar üye olamazlar.

ORGANLAR VE SEÇİM
Genel Kurul
Madde 5
A) Genel kurul, Gebze Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinde

Madde 9'da belirtildiği şekilde tanımlanır.
B) Genel Kurul’da bir başkan ve iki sekreterden oluşan genel kurul divanı gizli
oylama, açık sayımla seçilir. Toplantıyı divan yönetir.

C) Genel kurul’da tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul asil üyelerinin
üçte birinin yazılı önerisi ile Genel Kurul’da görüşülür. Değişiklik kararı Genel
Kurul’un üçte iki çoğunluğunun onayı ile alınır. Değişiklik kararı Sağlık Kültür
Spor Daire Başkanlığı onayı ile yürürlüğe girer. Bunun dışındaki kararlar için
Genel Kurulda salt çoğunluk aranır.
D) Genel Kurul’da gündem maddeleri sıra ile tartışılarak karara bağlanır. Adi
çoğunluk ile gündeme ekleme yapılabilir.
E) Genel Kurul tutanakları Genel Kurul Divanı tarafından düzenlenerek imza
altına alınır ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Yönetim Kurulu
Madde 6

A) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Yönetim kurulu
Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşur. Gebze Teknik Üniversitesi
öğrencileri dışındaki üyeler yönetim kurulunda görev alamazlar.
B) Yönetim Kurulu bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman
toplam beş üyeden oluşur. Bunlar sırayla Genel Kurulun alacağı karara göre
gizli oyla seçilir.
C) Yönetim Kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden,
denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün demirbaş eşyasından
topluluk adına sorumludur. Genel Kurula ve Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığına bu konulara karşı gerektiğinde rapor verilmesiyle yükümlüdür.
D) Başkanın yokluğunda kararın alınmasında ve uygulanmasında başkan
yardımcısı sorumludur.
E) Yönetim Kurulu üyesi, mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmadığında
Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.
F) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiği
durumlarda başkan yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Toplantı kararları kulüp imza defterine yazılarak imza altına alınır.
G) Genel Kurulun üçte birinin yazılı başvurusu ile Yönetim Kurulu, Genel Kurulu
on beş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde Yönetim Kurulu
istifa etmiş sayılır. Bu durumda Genel Kurul topluluk danışmanı tarafından
toplantıya çağrılır ve Yönetim Kurulunun tekrar seçilmesini sağlar.
H) Yönetim kurulu genel kurul tarafından değerlendirilmek ve aklanmak üzere yıl
sonunda genel değerlendirme ve faaliyet raporunu hazırlar.
I) Danışman öğretim üyeleri ve danışman öğretim görevlileri yönetim kurulunun
doğal üyeleridir ve geçerli oy kullanma hakkına sahiptir.

J) Kulüp Yönetim Kurulu, belirlediği çalışma programının ve diğer etkinliklerin

gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Kulübün ihtiyaçlarını tespit
ederek Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına sunar. Yıl içinde yapılacak
program dışı etkinlikler için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına başvurarak
ek bütçe isteyebilir.
K) Topluluk İçi Seçim Kuralları:
1) Disiplin cezası almamış ve topluluk tüzüğüne aykırı davranışta

bulunmamış, topluluk içersinde en az yedi ayını doldurmuş ve genel kurul
toplantılarının yüzde altmışına(%60) katılım göstermiş olan bütün üyeler
yönetim kuruluna aday olmaya hakkı vardır. Ayrıca Yönetim Kurulu bu
kriterlere uymayan en fazla iki kişiyi gerektiğinde Yönetim Kuruluna aday
olabilmeleri için Genel Kurula sunabilir.
2) Bu kişiler adaylıklarını niyet mektupları ile en geç seçimden iki hafta önce

yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.
3) Denetleme kurulu adaylıkta bulunmuş kişilerin topluluk içi seçim

kurallarının birinci maddesinin tüm yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini denetler.
4) Topluluk içi seçim üç kademeden oluşur. Yönetim Kuruluna aday olanlar

için ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır.
Denetleme Kurulu
Madde 8
A) Denetleme Kurulu, yönetim kurulunun dışında üç asil, bir yedek üyeden oluşur.
Topluluk danışman ve danışman yardımcısı Denetleme Kurulunun doğal üyeleridir.
Genel kurul tarafından gizli oy açık sayım ile bir yıl için seçilir.
B) Denetleme kurulunun görevi; kulübün evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş
eşyanın durumunu incelemektir. Yönetim kurulunu tüzüğe uygun kararlar alıp
almadığını denetler. Gereğinde yönetim kurulunu uyarır. Genel kurul ve Sağlık Kültür
Spor Daire Başkanlığına rapor verir.

EVRAK
Madde 8

A) Üye Kayıt Defteri: Bu defterde, üyelerin kimlik bilgileri, ikametgah adresleri,
üniversitenin hangi bölümünde, sınıfında okuduklarına veya görev yaptıklarına
ilişkin bilgiler yer alır.
B) Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul tutanakları: Yönetim kurulunun
sorumluluğundadır. Yönetim kurulu görev bitiminde bu evrakları yeni yönetim
kuruluna tutanak ile teslim eder.

C) Gelen-Giden Evrak Defteri
D) Demirbaş Kayıt Defteri: Kulübe temin edilen veya satın alınan her türlü
malzeme numaralandırılarak demirbaş eşya listesine kayıt ettirilir. Eskiyen,
bozulan, kırılan demirbaş eşya, yönetim kurulu onayı ile defterden düşülür.
Yönetim kurulu kulübün demirbaş varlığından Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığına karşı sorumludur.

FAALİYETE BAŞLAMA
Madde 9

Topluluk, Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından
onaylandıktan sonra faaliyetine başlar.

SORUMLULUK
Madde 10

Topluluğun kurulmasında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına karşı sorumluluk
girişimci kurulu temsil eden kişi, danışman ve danışman yardımcısınındır. Topluluğun
kuruluşundan sonraki faaliyetlerinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına karşı
sorumluluk, yönetim kurulu başkanı, danışman ve danışman yardımcısınındır.

YÜRÜRLÜK
Madde 11

Bu tüzük Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının
onayından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 12

Bu tüzük Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından
yürütülür.

