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1. Kurumsal Kimlik 

1.1 İsim 

• Kuruluş, IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, www.ieee.org) organizasyonuna bağlı IEEE 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu adıyla anılır.  

1.2 Statü  

1.2.1 IEEE İçi Statü 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu IEEE 

8.bölgede faaliyet gösteren Türkiye Şubesi’ne bağlıdır.    

1.2.2 Üniversite İçi Statü 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusu Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü’ne bağlıdır.  

1.3 Amaçlar 

• Üyelerinin mesleki ve sosyal açıdan gelişmelerini 

sağlamaktır.    

• Bilgiyi ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmektir. 

• Topluma teknolojinin faydasını anlatmak, farkındalığını 

artırmaktır.    

• Teknoloji odaklı girişimciliği artırmaktır. 

• Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmektir.    

• Mühendisliğin bilinirliğini artırmaktır. 

• Üyeleri kişisel gelişim konusunda teşvik etmek, iş hayatında 

gerekli olan bilgi ve beceriler ile donatmaktır.  
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2. Üyelik 

2.1 Üye Olma   

• Topluluk web sitesi ve her dönem başında açılan kayıt 

masası aracılığıyla üyelik formunu dolduran herkes formu 

doldurduğu tarihten itibaren IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Öğrenci Topluluğu üyesi olarak çalışmalara katılmaya 

başlar.  

2.2 Üyelerin Görev ve Sorumlulukları 

• Topluluk üyeleri, IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci 

Topluluğu iç tüzüğünde belirtilen amaçlara bağlı kalmak, 

topluluk menfaatlerini kişisel menfaatlerin üstünde tutmak, 

görev üstlenmek ve üstlendiği görevleri yerine getirmekle 

sorumludur.  

2.3 Üyelik Tipleri  

2.3.1 Stajyer Üyelik 

• Birim içindeki aktifliği birim belgeleriyle belirtilmiş, bir 

dönem boyunca birim toplantılarının en az yarısına 

katılımı onaylanmış üyelerdir.   

• En az 1 genel kurula katılmış olmaları gerekir.  

• İzleyici olarak, özel durumlar hariç, yönetim kurulu 

onayı ile idari kurul toplantılarına katılabilirler.  

• Yönetim kurulu tarafından İdari Kurul üyesi olarak 

atanabilirler.  

• Stajyer üyeler seçimlerde oy kullanamazlar ve aday 

olamazlar. 
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2.3.2 Aktif Üyelik 

• Stajyer üye tanımına uyan ve bir yıl süreyle aktifliği, 

birim dokümanları tarafından onaylanmış üyelerdir.  

• Akademik yıl sonunda yönetim kurulu tarafından 

oluşturulan, başkan ve akademik danışman onayıyla 

Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne verilen aktif üye 

listesinde bulunan tüm üyelerdir.   

• Yönetim kurulu seçimlerine katılıp, oy kullanabilir ve 

aday olabilirler. Aktif üye listesi taslağının 

oluşturulmasını takiben Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü’ne verilmeden önce topluluğun resmi 

duyuru kanallarından bu liste duyurulur ve listede 

bulunmayan stajyer üyeler için 48 saat itiraz hakkı 

tanınır. İtirazlar 48 saat içerisinde karara bağlanır ve 

bunun arkasından aktif üye listesi, mevcutsa itiraz 

metni ve yönetim kurulu kararı Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü’ne bildirilir. 

• Yönetim kurulu üyeleri, idari kurul üyeleri, denetim 

kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri görev süreleri 

boyunca üyelik şartları aranmaksızın aktif üye 

sayılırlar.  

• Toplulukta yönetim kurulu üyeliği yapmış kişiler, 

yönetim kurulu görevleri bittikten 2 yıl sonrasına kadar 

üyelik şartları aranmaksızın aktif üye sayılırlar. 
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2.3.3 Seçmen Üyelik 

• Seçmen üye, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 

seçimlerinde oy kullanabilen üyedir.  

• Stajyer üyelik şartlarını sağlamış ve üye olduğu tarih 

üzerinden 120 gün geçmiş olan üyelerdir.  

2.3.4 Pasif Üyelik  

• Pasif üyeler, topluluk web sitesi veya her dönem 

başında açılan kayıt masası üstünden üyelik formunu 

doldurmuş fakat toplulukta stajyer ya da aktif üye 

tanımına uymayan üyeler veya aktifliği düşen 

üyelerdir. 

• Topluluk haber kanallarının (Facebook grubu, Slack 

Uygulaması, topluluk genel mail listesi vs.) içerisinde 

bulunabilirler. 

• Seçme ve seçilme hakları yoktur.    

• Pasif üyelikten çıkmak için üyelerin bir sonraki dönem 

birim içindeki aktifliği birim belgeleriyle belirtilmiş, bir 

dönem boyunca birim toplantılarının en az yarısına 

katılımı onaylanmış üyelerdir. 

2.4 Üyeliğin Düşmesi 

2.4.1 Üyeliğin Pasife Düşürülmesi 

• “Aktif Üye” unvanına sahip kişiler bu unvanı 

kazandıkları akademik yıldan itibaren bir yıl daha bu 

unvana sahip kalırlar. Ancak, bu unvana sahip 

oldukları ertesi yıl içerisinde herhangi bir birim içindeki 

aktifliği (birim toplantılarının en az yarısına katılımı) 
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birim belgeleriyle onaylanmamışsa aktif üyelikleri pasif 

üyeliğe düşürülür. 

2.4.2 İstifa 

• Her üyenin istifa hakkı saklıdır.  

• Topluluğun internet sitesinde bulunan üyelikten 

ayrılma formunun doldurulmasıyla veya topluluk mail 

adresine (ieeemetuncc@gmail.com) göndereceği istifa 

dilekçesiyle ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesine 

vereceği istifa dilekçesiyle üyelik hakları düşer.  

2.4.3 Üyelikten Çıkarma  

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu iç 

tüzüğünde belirtilen amacına aykırı davranışlar içinde 

bulunan veya okul tarafından disiplin cezası alan 

üyeler, gerekçe gösterilerek üyelikten çıkarılabilir. 

• Karar denetim kurulu ve yönetim kurulunun oy çokluğu 

ile verilir. Karara itiraz, kararın üyeye duyurulmasının 

ardından hakkında karar verilen üye tarafından, 7 gün 

içinde denetim kuruluna yapılır. 

• Topluluğun demirbaşının alıkoyulması ve topluluğun 

bağlantılarını, topluluğun işlerini aksatacak şekilde 

kişisel çıkarları için kullanılması durumunda savunma 

istenmeksizin üyelikten çıkarılır. 

• Fiziksel ve sözel şiddet kapsamında işlenen suçlar 

doğrultusunda eğer kanıt varsa savunma 

istenmeksizin topluluktan çıkarılır. 
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3. Topluluk Organizasyon Şeması 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu, IEEE 

misyonuna uygun olarak, teknik kol birimleri açabilir ve ilgili 

alanlarda faaliyet gösterebilir, aynı zamanda yapı ve 

misyonuna uygun diğer uluslararası öğrenci 

organizasyonları ile iş birliği yapabilir.  

3.1 Yönetim Kurulu 

3.1.1 Oluşumu 

• Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.  

• Bahar dönemi sonunda yapılan seçimde belirlenen 1 

Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 

Finans Direktörü yönetim kurulunu oluşturur. Yeni 

seçilen yönetim kurulu seçimden en geç 3 gün sonra 

göreve başlar ve 1 yıl süreyle görevini sürdürür. 

3.1.2 Sorumlulukları ve Yetkileri  

• Topluluğun amacı doğrultusunda tüzüğe uygun olarak 

çalışmalarını yürütür.  

• Sonbahar ve Bahar dönemlerinin başında çalışma planı, 

sonunda çalışma raporu hazırlar. Akademik danışman 

onayıyla Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü'ne verir.  

• Topluluğun yönetsel işlerini yapmak amacıyla birimler 

oluşturur ve birim koordinatörleri atar.  

• Yönetim kurulu oluştuktan sonra ilk yönetim kurulu 

toplantısında yönetim kurulu üyeleri aralarında birimler 

paylaştırılır ve her yönetim kurulu üyesi, sorumlu olduğu 

birimleri yakından takip eder.  
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• Eksiksiz bir şekilde yıl içinde topluluğu ilgilendiren her 

şeyin dokümantasyonunu yapar ve bir sonraki yönetim 

kuruluna aktarır.  

• Her dönem başında, ders kayıt döneminin bitiminden 

sonraki 14 gün içinde tanışma toplantısı düzenlenmesini 

sağlar.  

• Bütün yönetim kurulu üyelerinin uluslararası IEEE 

üyelikleri, görev süresi boyunca aktif olarak devam etmek 

zorundadır.  

• Yönetim Kurulu 15 günde en az 1 kere toplanır.  

• Yönetim Kurulu, IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci 

Topluluğu’nun tüm işlerinden ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Kampusu Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne karşı 

sorumludur.  

• Topluluk içerisinde yürütülen tüm çalışmaların 

denetlenmesinden sorumludur.    

• Topluluğun tüm harcamalarını Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü'nün takibine sunmakla yükümlüdür.  

• İdari kurul toplantılarında yönetim kurulunun temsil 

edilmesi zorunludur. Başkanın katılamadığı idari kurul 

toplantılarına başkan yardımcılarından biri vekalet eder. 

Başkan yardımcılarının da katılamadığı durumda 

başkanın diğer yönetim kurulu üyelerinden birini 

vekaleten ataması gerekir.  

• İdari kurul üyelerini belirlemek için yönetim kurulunun 

seçim düzenleme, atama yapma ve seçilen veya atanan 

idari kurul üyelerini görevden alma yetkisi vardır.  

• Yönetim kurulu bir yıl boyunca yapılan tüm yönetim 

kurulu ve idari kurul toplantılarının raporlarını karar 
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defterine tarihleriyle birlikte geçirmekle ve istendiğinde 

denetim kuruluna sunmakla yükümlüdür.  

• Resmi iletişim kanallarının ve sosyal medya hesaplarının 

bütün bilgileri yönetim kurulu üyelerinde bulunmak 

zorundadır.  

3.1.3 Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sonlandırılması 

• Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin mazeret 

bildirmeden iki yönetim kurulu toplantısına katılmaması 

durumunda yönetim kurulu üyeliği düşürülür.  

• Yönetim Kurulu, IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci 

Topluluğu’nun başkanının aşağıda sayılan görevlerini 

yerine getirmediğini düşünüyorsa, diğer yönetim kurulu 

üyelerinin oybirliği ve imzasıyla hazırlanmış bir uyarı 

yazısıyla bir hafta arayla 2 kez uyarıda bulunulur. Eğer 

yönetim kurulu üyelerinin bu konudaki görüşü 2 haftanın 

sonunda değişmezse, başkanının durumu, yönetim 

kurulu üyeleri tarafından akademik danışmana bir dilekçe 

vasıtasıyla bildirilir ve başkanının görevine son verilir. 

Eğer görevini yerine getirmeyen başkan haricinde bir 

yönetim kurulu üyesi ise, diğer yönetim kurulu üyelerinin 

oybirliği ve imzasıyla hazırlanmış bir uyarı yazısı ile bir 

hafta arayla 2 kez uyarıda bulunulur. Bu sürecin sonunda 

eğer yönetim kurulu üyelerinin bu konudaki görüşleri 

değişmezse yönetim kurulu üyesinin görevine son verilir.  

• Yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etmek istediği 

takdirde, yönetim kuruluna gerekçeleriyle birlikte istifa 

dilekçesi yazmak zorundadır. Bu konudaki karar dilekçe 
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verildikten sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında 

görüşülür.  

• Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin uluslararası 

IEEE üyeliği görev süresi içerisinde aktif olmaz ise, diğer 

yönetim kurulu üyeleri tarafından durum yazılı olarak ilgili 

yönetim kurulu üyesine bildirilir. Bu bildiriden 2 hafta 

sonra durum değişmez ise diğer yönetim kurulu 

üyelerinin de onayıyla yönetim kurulu üyesinin görevine 

son verilir.  

• Yönetim kurulu başkanının veya iki yönetim kurulu 

üyesinin görevinin sonlanması durumunda yönetim 

kurulu feshedilir ve yeniden seçime gidilir.  

• Yönetim Kurulu bir önceki madde dışında sadece 

akademik danışmanların kararı ile feshedilebilir.  

• İstifa eden veya görevine yönetim kurulu üyelerince son 

verilmiş kişi 1 yıl boyunca seçimlere katılamaz veya 

seçim kuruluna giremez.  

• Yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri boyunca başka bir 

öğrenci topluluğunda yönetim veya denetim kurulu üyeliği 

görevi yapamazlar. Böyle bir durumun tespit edilmesi 

durumunda, diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından bu 

kişiye 1 hafta arayla 2 kez yazılı uyarı yapılır. Diğer 

öğrenci topluluğundaki görevlerinden istifa etmemesi 

durumunda kişinin IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci 

Topluluğu yönetim kurulundaki görevine son verilir. 
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3.1.4 Yönetim Kurulu Başkanı  

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu’nu ve IEEE 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu yönetim kurulunu 

resmi makamlarda ve dış ilişkilerde temsil eder.  

• Yönetim kurulu ve idari kurul toplantılarını yönetir. En az 

iki haftada bir yönetim kurulu toplantısını düzenler ve 

yönetim kurulu ile beraber toplantı gündemine karar verir.  

• Periyodik olarak idari kurul toplantılarını düzenler ve idari 

kurul üyeleriyle birlikte gündeme karar verir.  

• Acil durumlarda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.  

• Topluluk içinde gördüğü eksikliklerin ve aksaklıkların 

düzeltilmesine öncülük eder.  

• Yeni yönetim kurulu seçildiğinde, topluluğun yönetimsel 

ve finansal işlemleri ile varlıklarını yeni yönetim kuruluna 

eksiksiz olarak devredilmesini sağlar. 

• Yönetim kurulunda bir pozisyona vekalet edilmesi 

gerektiğinde vekil seçer veya atamasını yapar. 

3.1.5 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

• Başkan yardımcıları, birimlerin düzenlediği etkinlikleri 

yürütmekle veya denetlemekle yükümlüdür. Bunun 

sağlanması için toplantılar düzenleyebilir, birimlerde 

çalışan üyelere görev ve yetki verebilir.   

• Birimlerin ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bildirir ve 

karşılar. 

• Birimlerin isteği doğrultusunda davet edilecek eğitimci, 

konuşmacı vb. kişilerle ile iletişime geçilmeden önce 

gerekli iletişim içeriğinin onayını yönetim kurulu ile birlikte 

verir.  
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• Ulusal ve bölgesel düzeyde gerçekleşen etkinliklerde 

diğer okullar ile koordinasyonu sağlar. 

3.1.6 Finans Direktörü 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu’nun 

bütçesinden sorumludur.  

• Yıllık bütçe çalışmalarını yönetir.   

• Gelir ve giderlerin kaydını tutar.   

• Harcamaların ve bağışların makbuzlarının muhafaza 

edilmesinden sorumludur.   

• Tüm parasal işlerin koordinasyonu ile ilgilenir.   

• Sponsorluk görüşmelerini sponsorluk birimi koordinatörü 

aracılığıyla takip eder.   

• Topluluk adına sağlanabilecek maddi kaynakları araştırır.   

• Sponsorluk sözleşmeleri Finans Direktörü onayını 

takiben yürürlüğe girer.  

• Yapılacak harcamalar için alınacak yönetim kurulu 

kararlarında Finans Direktörü 3 oy hakkına sahiptir. 

• Finans Direktörü, Sosyal ve Kültürel İşlere yazılan 

dilekçelerde ve raporlamalarda muhasip üye olarak anılır. 

3.1.7 Genel Sekreter  

• Yönetim Kurulu ve İdari Kurul toplantılarının 

raporlamalarını gerçekleştirir, karar defterlerini tutar.   

• Üye listesinden ve topluluk belgelerinin güncelliğinden 

sorumludur.  

• Topluluk çalışmalarının pürüzsüz bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı 

hazırlar.  
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• Topluluk odasındaki malzemelerin kaydının tutulmasını 

Finans Direktörü ile beraber yapar. 

• Topluluk mail servisi olan IEEEListServ sistemindeki e-

posta listesini güncel tutar, düzenler. 

• Birim koordinatörlerinin göndereceği devamsızlık listesi 

ve proje raporları gibi belgelerin kontrolünü yapar. 

• Topluluk kütüphanesinin düzenlenmesinden sorumludur. 

3.2 İdari Kurul  

• İdari Kurul, teknik ve sosyal komite koordinatörlerinin 

oluşturduğu alt kuruldur. Birimler, bir birim koordinatörü 

veya iki eş koordinatör tarafından yönetilir. Birim 

koordinatörleri Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile 

atanır ve koordinatörün görev süresi yine Yönetim 

Kurulunca belirlenir. Tüm birim koordinatörlerinin İdari 

Kuruldaki oy hakları eşittir. Ancak, ilgili birim eş 

koordinatörler tarafından yönetiliyor ise, o birimin eş 

koordinaötlerinin idari kurulda yarım oy hakkı bulunur. 

• Birim koordinatörleri kendi birimlerinin iç 

organizasyonunu kendileri belirler, ancak yaptıkları her 

düzenleme yönetim kurulu denetiminde yapılmalıdır.  

• Yönetim kurulu gerek gördüğü durumlarda birimin iç 

organizasyonuna müdahale edebilir, birim koordinatörünü 

görevden alabilir, birimi askıya alabilir veya kapatabilir.  

• Yönetim kurulu üyeleri ve birim koordinatörleri idari kurulu 

oluşturur.  

• Periyodik olarak yönetim kurulu başkanı tarafından 

toplanır.  
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• İdari kurul üyesi olmayan aktif üyeler, yönetim kurulu 

onayı ile toplantılara gözlemci olarak katılabilir. 

3.2.1 Teknik Birimler 

Robotics & Automation Society (RAS)  

• Uluslararası IEEE kolu olan bu birim www.ieee.org 

üzerinden duyurulan robotik ve otomasyon ile bağlantılı 

konular üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir, araştırma 

yapar ve proje üretir.  

Aerospace & Electronic Systems Society (AESS) 

• Uluslararası IEEE kolu olan bu birim www.ieee.org 

üzerinden duyurulan havacılık ve elektronik sistemler ile 

bağlantılı konular üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir, 

araştırma yapar ve proje üretir.  

Power & Energy Society (PES) 

• Uluslararası IEEE kolu olan bu birim www.ieee.org 

üzerinden duyurulan güç ve enerji ile bağlantılı konular 

üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir, araştırma yapar ve 

proje üretir.  

Computer Society (CS) 

• Uluslararası IEEE kolu olan bu birim ieee.org üzerinden 

duyurulan bilgisayar ve yazılım ile bağlantılı konular 

üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir, araştırma yapar ve 

proje üretir.  
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Construction Technologies Society (CTS) 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu tarafından 

kurulmuş bu birim inşaat teknolojileri ile bağlantılı konular 

üzerinde çalışmalarını gerçekleştirir, araştırma yapar ve 

proje üretir.  

Webmaster  

• Topluluğun resmi duyuru kanallarından biri olan 

ieee.ncc.metu.edu.tr sitesi başta olmak üzere topluluk 

sitelerinin aktif olarak çalışmasını sağlar.  

3.2.2 Sosyal Komite 

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu 

çalışmalarına sponsorlar arar, topluluk adına kuruluşlarla 

ortaklık çalışmaları yürütür, topluluk ve kurumlarla 

ilişkilerin güçlü kalmasını sağlar. 

Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu’nun yayın 

organı olan Cereyan Dergisinin çıkarılmasından, sosyal 

medya paylaşımlarının denetiminden, her türlü basılı ve 

dijital materyalin tasarlanmasından sorumludur. 

Women in Engineering Affinity Group (WiE) 

• Uluslararası IEEE kolu olan bu birim www.ieee.org 

üzerinden duyurulan, kadınların mühendislikteki önemini 

vurgulayan ve sektörde cinsiyet eşitliğini sağlamak adına 

çalışmalar yürütür.  
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Sosyal Sorumluluk Proje Temsilcisi 

• Topluluk adına sosyal sorumluluk projelerini yürüten 

sorumludur. 

• Gerekli gördüğü takdirde görevi doğrultusunda ekip 

kurabilir. 

Sosyal Organizasyon Sorumlusu 

• Topluluk içi her türlü sosyal organizasyon 

düzenlenmesinden sorumludur. 

• Gerekli gördüğü takdirde görevi doğrultusunda ekip 

kurabilir. 

IEEE Türkiye Kardeş Kollar(ITKK) Temsilcisi  

• IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi kapsamında 

sorumluluklarını yerine getirir. Topluluğun IEEE Türkiye 

Şubesi’ndeki temsilcilerinden biridir. 

3.2.3 Birim Koordinatörleri 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu’nun amaç 

ve ilkeleri doğrultusunda birimlerin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirir.   

• Birim koordinatörleri, sorumlusu oldukları birimin 

aktivitelerini zamanında ve gerektiği şekilde organize 

etmekle yükümlüdür. Bunun sağlanması için toplantı 

düzenleyebilir, birimlerinde çalışan üyelere görev ve yetki 

verebilir.  

• Her birimin bağlı olduğu bir yönetim kurulu üyesi vardır. 

Bu yönetim kurulu üyesi, sorumlu olduğu birimi yakından 

takip eder.  
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• Birim koordinatörleri idari kurul toplantısında geçmişte 

yapılanlar için rapor, gelecek içinse plan sunarlar.  

• Birim koordinatörleri, her dönem başında ders kayıt 

dönemi bitmeden dönemlik etkinlik planı sunar.  

• Her etkinlik (seminer, eğitim, proje, vb.) için gereken 

bütçe, kontenjan, gerekli altyapı ve sponsorluk 

potansiyeli de etkinlik dosyasında belirtilir. Etkinlik 

dosyasının içeriği, internet sitesinde bulunan 

etkinlik/proje öneri formlarıyla aynıdır.  

• Yönetim kurulu üyelerinin onayı olmadan topluluk 

dışından insanlarla topluluk adına iletişim kuramazlar.  

• İdari kurul toplantılarının yanında, bağlı oldukları yönetim 

kurulu üyesine periyodik olarak süreç raporu verirler.  

3.2.4 Proje Grupları 

• Proje grupları, birimlerin gerçekleştirdikleri temel işlevler 

dışında ayrı bir etkinliği gerçekleştirmek üzere 

oluşturulmuş gruplardır.  

• Kendi içerisinde ayrı bir organizasyona ihtiyaç 

duyabilecek büyüklükte etkinlikler Yönetim kurulu 

tarafından proje olarak tanımlanır.  

• Proje gruplarını, proje koordinatörleri yönetir. 

Koordinatörler Yönetim Kurulu tarafından atanır.  

• Projelerin sürekliliğine Yönetim Kurulu karar verir.  

• Proje gruplarının çalışma süreleri 1 akademik yıldır.  

• Proje grupları çalışma süreçlerinde gerekli görürlerse, 

yapı dahilindeki birimleri kullanır. 

• Proje çalışmalarında, görev alan üye, görevini yerine 

getirmekle sorumludur. İşin yapılmaması durumunda 



Sayfa 17 
 

3. Topluluk Organizasyon Şeması  
   

 

üyenin bağlı olduğu proje grubunun koordinatörü İdari 

Kurula karşı sorumludur.  

• Proje Gruplarının içeriği ve sayısı yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. 

3.3 Danışma Kurulu 

• Geçmiş yönetim kurulu üyelerinin deneyimlerinden 

yararlanmak üzere kurulmuş, tüm IEEE üyelerinin, IEEE 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu ile ilgili konularda 

danışabileceği bir mevkidedir.  

• Danışma kurulu, her dönem eğitim ve etkinlikler 

düzenleyerek tecrübe aktarımından sorumludur.  

• Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri veya idari 

kurul üyelerinin talepleri doğrultusunda gerekli toplantı ve 

bilgi aktarımı süreçlerinden denetim kurulu ile birlikte 

sorumludur.   

• Geçmiş yönetim kurulu üyesi her birey, ODTÜ Kuzey 

Kıbrıs Kampusu öğrencisi olduğu sürece ve yönetim 

kurulu görevden almadığı veya kendisi istifa etmediği 

sürece danışma kurulu üyesidir.  

• Danışma kurulundan herhangi bir üye, topluluğa maddi 

veya manevi bir zarar verdiği durumda Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulunun belirleyeceği 2 Danışma kurulu 

üyesiyle birlikte bir kurul toplanır, kanıtlar sunulur, 

savunma istenir ve karar oy çokluğuyla sonuca bağlanır. 

Bu kurulan Kurul ilgili kişinin aldığı karar doğrultusunda 

danışma kurulu üyeliğini düşürme hakkına sahiptir.  

• Danışma kurulu üye listesi her seçim sonrasında yeni 

yönetim ile birlikte duyurulur. 
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3.4 Denetim Kurulu 

3.4.1 Denetim Kurulu Seçimleri 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu danışma 

kurulu üyeleri arasından seçilen 2 asil üye ve bir önceki 

dönemin yönetim kurulu başkanı olmak üzere 3 asil 

üyeden oluşur.  

• Bir önceki dönemin yönetim kurulu başkanının tekrar 

aday olması veya görevine son verilmesi durumunda o yıl 

için denetim kuruluna giremez. Böyle bir durumda 

denetim kurulunun 3 asil üyesi de danışma kurulu 

içerisinden seçilir.  

• Danışma kurulu üyeleri ve seçimle birlikte görevleri sona 

ermiş olan ve bir sonraki seçime aday olmayacak son 

yönetim kurulu üyeleri denetim kuruluna girebilir.  

• Denetim kurulu, danışma kurulu içerisinde seçilerek 

genel kurulun güven oyuna sunulur. Seçim gününden 

önce güven oyuna sunulması için denetim kurulunu 

belirler. Sonucu seçim kuruluna bildirir. Güven oylaması 

yönetim kurulu seçimleriyle aynı gün yapılır. 

• Yeniden yönetim kurulu seçimlerine katılacak kişiler 

denetim kuruluna giremez veya seçilecek kişiler için oy 

kullanamazlar.  

• Denetim Kurulu güven oylaması için tüm oylarının 

yarısının bir fazlası yeterlidir. 
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3.4.2 Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri  

• Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve 

belgeleri her akademik dönem sonunda inceler, sonuç ve 

önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. 

• Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kurulunun 

çalışmaları denetlenebilir. İstenmesi durumunda denetim 

kurulu yönetim kurulu ile yazılı rapor paylaşmak 

durumundadır.  

• Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki 

öğrenim dönemine ilişkin programının ve bütçesinin 

görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.  

• Denetim Kurulu, güven oyu sonrası kendi içerisinde 

yapacağı toplantı sonucunda Denetim Kurulu başkanı 

belirlenir ve sonucu yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirilir.  

• Denetim Kurulu üyeleri görev süreleri boyunca Danışma 

Kurulu üyesi sayılmazlar. Denetim Kurulundaki görev 

sürelerinin dolması ile birlikte yeniden Danışma Kurulu 

üyesi olurlar.  

• Denetim Kurulu sadece tüzüğe uygunluğu denetleyebilir.  

• Üye motivasyonunu ve performansını arttırmak amacıyla, 

Yönetim Kuruluna danışarak her ay çalışmaları örnek 

niteliğinde olan üyelere “Başarı Belgesi” ve en çok iki 

üyeyi de “Ayın Gönüllüsü” seçme hakkına sahiptir. 

Yönetim Kurulu uygun görmesi durumunda “Ayın 

Gönüllüsü” unvanına sahip üyeyi IEEE Türkiye Kollarına 

duyurabilir.  
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• Üzerine aldığı işini aksatan, yapamayacak durumda olan, 

topluluk itibarını zedeleyecek hareket ve davranışlarda 

bulunan üyeleri 2 kere uyardıktan sonra Denetim Kurulu 

1 yıl süreyle “Kıdem durdurma cezası”, “Seçimlere 

Katılamama Cezası” veya “Aktif üyeliğin pasife 

düşürülmesi cezası” verebilir.  

• Kıdem durdurma cezası idari kurul dahil 1 yıl süreyle 

kişinin hiçbir yönetici pozisyonuna gelememesi demektir.  

• Denetim kurulu bir şikâyet doğrultusunda kişiyi 

değerlendirirken; o kişi üye ise bağlı olduğu idari kurul 

üyesi ve yönetim kuruluna danışarak, o kişi idari kurul 

üyesinin kendisiyse yönetim kuruluna danışarak, o kişi 

yönetim kurulu üyesi ise diğer yönetim kurulu üyelerine 

danışarak, o yönetim kurulu üyesinin kendisi ise danışma 

kurulu üyelerine danışarak karar almak zorundadır. 

3.4.3 Denetim Kurulu Üyeliğinin Sonlandırılması 

• Bir Denetim Kurulu üyesi görevlerini yerine getirmediği 

takdirde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından 

ortak bildiri ile uyarılır. 1 hafta sonrasında mazeret 

bildirmeden aynı durum devam ederse, Yönetim Kurulu 

ve Danışma Kurulu tüm üyeleri ortak toplantıya mail 

yoluyla davet edilir, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu 

kanıtları sunar, Denetim Kurulu’ndan savunma alınır. 

Durum, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu içerisinde 

ortak yapılacak oylama sonucunda oy çokluğuyla karara 

bağlanır. Karar ilgili Denetim Kurulu üyesine Yönetim 

Kurulu başkanı aracılığıyla iletilir.  
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3.5 Akademik Danışman 

• Akademik danışmanlar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 

tam zamanlı IEEE resmi üyesi öğretim görevlileri 

arasından, kendisinin de onayı alınarak, IEEE ODTÜ 

Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu’nda belirlenerek 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü makamına sunulur.   

• Dönemlik etkinlik planlarına geribildirim vermekle 

yükümlüdür.  

• Akademik danışman, IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 

Öğrenci Topluluğu’nun talep etmesi durumunda, 

yürütülen çalışmalara idari anlamda destek verir, 

yönlendirme yapar. 



Sayfa 22 
 

4. Genel Kurul  
   

 

4. Genel Kurul 

• Topluluğun en yetkili karar organıdır.   

• Seçimli genel kurul olduğu takdirde topluluğun yönetim 

kurulunu seçer, denetim kurulu için güven oylaması ve 

gerekli tüzük değişikliklerini yapar.  

• Bir öğrenim yılında en az iki kez, genel kurula katılma hakkı 

bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile 

toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci 

toplantıda çoğunluk aranmaz.  

• Genel kurul yılda en az 2 kere tüm üyelerin katılımına açık 

olarak toplanır.  

• Bahar döneminin sonunda gerçekleşen yönetim kurulu 

seçimleri de genel kurul sayılır.   

• Yönetim kurulunun belirlediği yer, saat ve tarihte toplanır.   

• Genel kurul toplantılarının yürütülmesi yönetim kurulunun 

görevidir.   

• Genel kurul toplantıları, katılma hakkına sahip üyelere açık 

iletişim kanalları aracılığıyla duyurulur.  

4.1 Olağanüstü Genel Kurul 

• Yönetim Kurulunun oy çoğunluğu ya da üye çoğunluğunun 

(%51) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.  

• Olağan ve olağanüstü toplantılar en az 1 hafta önceden 

duyurulur. 
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5. Seçimler 

• Seçimler, genel kurul tarihinden 2 hafta önce belirlenen 

seçim kurulu tarafından düzenlenir. 

• Topluluğun verileri ve raporlamaları, tüm yönetim ve 

denetim kurulu seçimleri tamamlandıktan sonra bir önceki 

yönetim kurulu başkanı tarafından yeni yönetim kurulu 

üyelerine devredilir. 

5.1 Seçim Kurulu 

• Seçimde aday olmayacak danışma kurulu üyeleri kendi 

aralarında oylama yaparak 3 kişilik seçim kurulunu belirler. 

• Oy çoğunluğuna bakılmaksızın en fazla oyu olan 3 danışma 

kurulu üyesi seçim kurulunu oluşturur. 

• Seçim kuruluna seçilen 3 kişi kendi arasında yapacağı 

seçimle seçim kurulu başkanını belirler. 

• Seçim Kurulu, seçim takvimini çıkarmakla yükümlüdür.   

• Seçim Kurulu, seçmen listelerinin oluşturulmasından 

sorumludur.  

• Seçim kurulu, görevine seçim tarihinden 2 hafta önce 

başlar, tüm yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildikten 

sonra görevi biter. 

• Seçim kurulu seçim gününden 10 gün önce adaylık 

sürecinin başladığını duyurur. 

• Seçim Kurulu üyeleri seçimde aday olamazlar.   

• Seçim kurulu, seçim tarihinden 3 gün önce aday olan üyeleri 

duyurur. 

• Adayların kendi propagandalarını yapmaları için zaman 

aralığını, adaylık sunumlarının yapılış şeklini, sunumların 
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sürelerini ve bunun gibi öngörülemeyen durumların kararını 

seçim kurulu verir. 

5.2 Yönetim Kurulu Seçimleri  

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen seçim süreciyle göreve 

gelirler:  

• Başka bir öğrenci topluluğunda Yönetim Kurulu veya 

Denetim Kurulunda bulunanlar aday olamazlar.  

• Adaylar birden fazla pozisyon için aday olamazlar.  

• Seçmen Listesi, seçimden 7 gün önce tüm üyelere 

duyurulur ve problem yaşayan üyeler için 2 günlük itiraz 

süreci başlatılır. 5 gün önce asil liste açıklanır.  

• Seçimi kazanmak için, eğer tek aday var ise, aday oyların 

en az 2/3’ünü almak zorundadır. 2 aday var ise, oy 

çoğunluğunun sağlanması yeterlidir.  

• Seçmen listesinin son hali duyurulduktan sonra seçim süreci 

hakkında bilgi verilmesi, seçimde açılacak olan 

pozisyonların tanıtılması ve seçim kazanma şartları 

hakkında bilgi verilmesi işini seçim kurulu e-posta 

aracılığıyla yapar  

• Genel Kurul Toplantısı’na yazılı ya da dijital olarak (Seçim 

Kurulu’na mail yoluyla) seçimden 2 gün öncesine kadar 

mazeret bildirmeden katılmayan IEEE METU NCC üyeleri 8 

ay süre ile tüm Yönetim Kurulu pozisyonlar için seçilme 

hakkını kaybeder.   

• Seçmenler ve adayların bulunduğu seçmen listesi, ODTÜ 

KKK Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne bildirilen IEEE 

METU NCC aktif üyelerinden ve seçmen üyelerden oluşmak 

zorundadır.  
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• Adaylık süreci, Seçim Kurulu’nun belirlediği tarihler arasında 

devam eder. Aday olmak isteyen IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Öğrenci Topluluğu üyeleri motivasyon mektupları ve Power-

Point sunumlarıyla birlikte, ilgili oldukları pozisyona 

başvurularını Seçim Kuruluna mail 

(ieeemetunccsecim@gmail.com) yoluyla gönderirler.  

• Seçim sunumlarından 3 gün öncesine kadar, Seçim Kurulu 

tarafından detayları duyurulan Seçim Yasakları, Seçim 

Kurulu tarafından uygulanır. 

• Seçim sunumlarının yapılacağı günden 72 saat önce, 

adayların motivasyon mektupları topluluk sitesi üzerinden 

duyurulur.  

• Seçim yasaklarının seçim süreci dahilinde ihlal edildiği 

durumlarda, Seçim Kurulu tarafından tespit edilen ilgili 

adayın adaylığı düşürülür.  

• Oylama ile seçim sunumları arasında en fazla 12 saat 

bulunmalıdır.  

• Seçmen listesinde bulunan mazeret bildirmemiş veya 

mazereti Seçim Kurulu tarafından kabul görmemiş bütün 

IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu üyeleri seçim 

sunumlarına katılmak zorundadır. 

• Mazeretsiz, seçim sunumlarına katılmayan üyeler seçme ve 

seçilme haklarını kaybederler.  

• Adayların tümü seçim sunumu yapmak zorundadır.  

• Sunum süreleri, Seçim Kurulu tarafından belirlenen zaman 

planlaması çerçevesinde gerçekleşir.  

• Seçimler kapalı oy usulü ile yapılır. Oylar Seçim Kurulu 

tarafından açık sayım usulü ile sayılır.  
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• Adaylar seçim sonuçlarına, 24 saat içerisinde itirazda 

bulunabilirler ve yeniden oy sayımı talep edebilirler.  

• Oy pusulasında aday olanların dışında “Aday(lar)ı uygun 

bulmuyorum” seçeneği bulunması zorunludur.   

• Adayların uygun koşulu sağlayamaması ve seçilememesi 

durumunda, 2. tur seçimlere gidilir. 

• 2. turda sadece oy çokluğu aranır. 3 veya daha fazla kişinin 

aday olduğu pozisyonlarda, 1. turda en az oyu alan kişi 

tekrar aday olamaz. 

• Oy yeterliliği sağlanamayan pozisyonlar için seçimler 

tamamlanana kadar yönetim kurulu seçimleri devam eder. 

• Yönetim kurulu seçimleri tamamlandıktan en geç 3 gün 

sonra yeni seçilen yönetim kurulu görevine başlar. 

• İlgili pozisyonlara dört tur boyunca aday çıkmaması 

durumunda bir önceki yönetim kurulu başkanı, seçim kurulu 

başkanı ile birlikte akademik danışmana durumu bildirir. 

Akademik danışmanla yapılacak görüşmenin sonucuna 

göre durum karara bağlanır. 

• İtiraz süresinden hemen sonra kesinleşen seçim sonuçları 

Seçim Kurulu tarafından yazılı olarak topluluk odasında ve 

topluluğun resmi iletişim kanalları üzerinden dijital olarak 

duyurulur.  

• Resmi olmayan seçim sonuçları sayımdan hemen sonra 

duyurulur.  

• Seçimde kullanılan oy pusulaları ve seçim sonuçları 1 ay 

süreyle yönetim kurulu tarafından muhafaza edilir.  

• Seçim sonuç tutanağı, 2 yıl süreyle yönetim kurulu 

tarafından muhafaza edilir. 
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• Önceki dönem yönetim kurulu başkanı, seçimler 

gerçekleştikten sonra bir hafta içerisinde yeni yönetim 

kurulunu Sosyal Kültürel İşlerine bildirmek zorundadır.  

• Yönetim kurulu yedek üyeleri, idari kurul üyelerinden oluşur.  

• Yeni yönetim kurulu, önceki yönetim kurulu başkanı 

tarafından 1 hafta içinde SBTR mail grubuna bildirilmek 

zorundadır.  

• Önceki dönem yönetim kurulu başkanı, yeni dönem yönetim 

kurulu başkanını IEEE Chairs mail grubuna eklemek 

zorundadır.  

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu yönetim 

kuruluna aday olacak olan aktif üyeler IEEE Resmi üyesi ve 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencisi olduğunu seçimden 

önce seçim kuruluna belgelemelidir.  

• Yönetim kurulu seçimlerine girebilmek için adayların 

kümülatif genel not ortalamasının(CGPA) en az 2.50 olması 

gerekir. 

• Hazırlık Sınıfı öğrencileri yönetim kurulu seçimlerinde aday 

olamazlar. 
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6. Parasal Hükümler, Anahtar ve Evraklar 

6.1 Parasal Hükümler 

• Toplulukların gelirleri, üniversiteden topluluğa 

ayrılabilecek bütçe, bağış, yardımlar, gösteri, seminer 

gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. 

Toplulukların gelir ve giderleri Sosyal ve Kültürel İşler 

Müdürlüğü tarafından denetlenir ve Rektörlük onayına 

sunulur.  

• Topluluklar, ödeme belgeleri ile birlikte muhasebe defteri 

ve demirbaş defteri tutmak zorundadır.  

• Muhasebe ve demirbaş defterleri, Akademik Danışman, 

Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü ve Rektörlük 

tarafından denetlenir. 

 

6.2 Evraklar 

• Üye kayıt defterinde üyelerin adları, sınıf, öğrenci 

numarası, iletişim bilgileri ve bölümleri belirtilir.  

• Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar defteri tutulur.  

• Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar 

numaraları ile demirbaş defterine yazılır. 

 

6.3 Topluluk Odası Anahtarları 

• Topluluk odası anahtarlarından biri başkan diğeri ise ilk 

Yönetim Kurulu toplantısında karar verilen Yönetim 

Kurulu üyesinin üzerine zimmetlidir. 
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• Topluluk anahtarını kullanma, üzerinde bulundurma 

yetkisine sadece İdari Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim 

Kurulu üyeleri sahiptir.  

• Gerekli görülen durumlarda Yönetim Kurulu aktif üye 

statüsünde birinin geçici olarak anahtar bulundurmasına 

izin verebilir.  

 

 

  



Sayfa 30 
 

7. Resmi İletişim Kanalları  
   

 

7. Resmi İletişim Kanalları 

7.1 İnternet Sitesi  

• İnternet sitesi (ieee.ncc.metu.edu.tr), topluluğun üyelerle 

iletişimini sağlayan ana kanalıdır.  

7.1.1 İnternet Sitesi İçeriği  

o İnternet sitesinde; üye kayıt formu, denetim kurulu ile 

iletişim formu, yönetim kurulu ile iletişim formu, etkinlik 

öneri formu, tüzük, topluluk odası kuralları ve diğer 

kural dokümanları, yönetim Kurulu, idari kurul ve 

denetim kurulu üyelerinin isimleri ve iletişim bilgileri 

yer almalıdır. 

7.2 Slack Uygulaması 

• Slack uygulaması üzerinden (ieeemetuncc.slack.com) 

yapılan tüm duyurular resmi duyuru sayılır. Üyelerin birbiri 

arasında iletişimini sağlayan kanaldır. 

7.3 E-posta Ağı 

• IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu, e-posta 

üzerinden duyurularında uluslararası IEEE hizmeti olan 

IEEEListServ (metunccieee@listserv.ieee.org) sistemini 

kullanır ve bu kanal üzerinden gönderilen e-postalar üye 

tarafından okunmuş kabul edilir. 
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8. Tüzük Değişimi ve Geçerlilik Şartları 

• Tüzük değişikliği teklifi IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci 

Topluluğunun herhangi bir aktif üyesi tarafından verilebilir.  

• Verilen teklif genel kuruldan önce topluluk iletişim 

kanallarından ilan edilir ve Genel Kurul sırasında tekrar 

üyelere sunulur. Sunumu yapılan teklif genel kurula katılan 

seçmen üyeler tarafından açık oylanır.  

• Tüzükte değişiklik yapma hakkı yalnızca genel kurulda 

saklıdır. Değiştirilmek istenen madde en geç 7 gün 

öncesinden moderatörlere sunulur. Sunulan maddeler 

yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinden en az birinin 

onay vermesi durumunda Genel Kurulda oylamaya tabi 

tutulur. Karar yeter sayısı Genel Kurul’a katılan seçmen 

üyelerin 2/3 çoğunluğudur.  

• Yangın, sel, grev, lokavt, salgın hastalık, terör, ülke genelini 

etkileyen ekonomik kriz, kaza, savaş, iç savaş genel olarak 

kullanılan ulaşım araçlarında veya bunların yerini alacak 

uygun ikamelerde açık olması veya tarafların kontrolü 

dışında olan ve tüzük konusu IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs 

Öğrenci Topluluğu’nun işlerini gerçekleştirilmesini 

engelleyen diğer herhangi bir nedenin ortaya çıkması 

halinde söz konusu nedenler ortadan kalkıncaya kadar 

IEEE ODTÜ Kuzey Kıbrıs Öğrenci Topluluğu İç Tüzüğü 

askıda kalacaktır. Böyle bir olaya maruz kalan yönetim 

kurulu gereken önlemleri almak durumundadır. Mücbir 

sebep ortaya çıkmasından sonra altmış günden daha uzun 

bir süre geçmesine rağmen imkânsızlık hali ortadan 

kalkmamışsa yönetim kurulu tüzüğün iptal edilmesinde veya 

bir kısmının değiştirilmesinde karar kılabilir. 
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9. Yürürlülük 

32 Sayfa ve 9 ana maddeden oluşan bu çalışma ilkeleri 

....................................... günü yapılan Genel Kurul onayı 

ile yürürlüğe girmiştir. Bu tüzüğün yürürlüğe 

girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler, Sosyal ve 

Kültürel İşler Müdürlüğü tarafından Rektörlük onayına 

sunulur. 

 

 


