İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü
Yönergesidir
Madde 1. Kulübün Adı
Kulübün adı, “İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü” şeklindedir.

Madde 2. Kulübün Amacı
Kulüp, kişilerin mantıksal ve analitik düşünmelerine katkıda bulunmak doğrultusunda
işlemektedir.
3.1 Kulübün amacı aşağıda sıralanmıştır:
3.1.1 Fiziğin önemini vurgulayıcı proje sunumları
3.1.2 Dünyada fizik çalışmalarını en güncel şekilde takip etmek
3.1.3 Fizik ile ilgili konferanslar, geziler, seminerler vb. etkinlikler düzenlemek
3.1.4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları arasındaki iletişimi
güçlendirmek
3.1.5 Kulüp içerisinde ve katılımın yeterli görüldüğü durumlarda üniversite dahilinde
etkinlikler düzenlemektir.

Madde 4. Üyelik ve Koşulları
4.1. Üye olabilmek için gerekli koşullar
Kulübe üye olmak isteyen kişinin
4.1.1. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olması
4.1.2. Yasa dışı bir örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmaması
4.1.3. Daha önceki senelerde yasa dışı bir örgütle bağlantısının bulunmamış olması
4.1.4. Yeniden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olması durumu haricinde daha önceki
senelerde kulüp Genel Kurulunun ya da Yönetim Kurulunun kararıyla üyeliğine son
verilmemiş olması
4.2. Üye olmak isteyen öğrenci
4.2.1. Gerekli şekilde doldurduğu kulüp başvuru formunu
4.2.2. Kulüp üye kayıt defterinde yer alması için okul bilgileri
4.3. Üyelikten kendi isteği ile ayrılma
Kulüp üyeliğinden ayrılmak isteyen kişi, kulüp yönetim kuruluna bir dilekçeyle başvurmalıdır.
Bu kişinin üyeliğine Yönetim Kurulunun kararıyla son verilir.
4.4. Üyeliğe son verme:
4.4.1. Kulüp yönetim kurulunun önerisi ile kulüp Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğunun isteği ile
gerçekleşir.
4.4.2. Ayrıca, üye olabilmek için gerekli koşullardan en az birisi sağlanmadığı durumlarda
kişinin üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.
4.4.3. İtirazlar Kültür ve Sanat Birliği Yürütme Kuruluna yapılır.
4.5 Üyeler bir sonraki akademik yılda da üye olacaklarını belirtmedikleri taktirde yeniden üye
olmak zorundadırlar.
4.6 Tüm kulüp üyeleri İTÜ politikalarına ve kulüp çıkarlarına uygun davranmayı kabul eder.

5.Yönetim Kurulu
5.1 Üyeleri:

Yönetim Kurulu: bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman (sekreter) ve bu
yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İstifa, yönetim kurulu kararıyla birisinin görevden alınması
gibi durumlarda boşalan yönetim kadrosunda yer alması için 2 tane de yedek üye seçilir.
5.2 Yönetim kurulu üyeleri sene sonunda, bir sonraki sene için yapılan Genel Kurul
toplantısında seçilir.
5.3 Yönetim kurulunun her kademesi için, aday olabilecek kişinin daha önce tüzüğe aykırı
hareket etmemiş olması, Yönetim kurulu tarafından Genel Kurula katılma yetkisinin
alınmamış olması ve Genel Kurul toplantılarının en az 2/3’üne katılmış olması
gerekmektedir. Başka bir kulübün yönetim kuruluna aday olamazlar.
5.4 Yönetim Kuruluna aday olmak için İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olmak
gerekir. Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olmayan üyeler genel kurulda oy kullanabilirler
fakat yönetim kuruluna aday olamazlar.
5.5 Görev süresi:
5.5.1. Seçilen üyelerin görev süreleri görevden Genel Kurul kararı ile alınmadıkları sürece
akademik yılın sonuna kadardır.
5.5.2. Bir kişi toplamdan en fazla iki sene başkanlık yapabilir.
5.5.3. Bir üye, Yönetim Kurulunun başkanlık kademesi haricindeki bir göreve yeniden
seçildiği sürece devam edebilir.
5.6. Seçilmesi:
5.6.1.Genel Kurulda sırasıyla başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve yönetim
kurulu üyesi seçilir.
5.6.2. Oylamalar, Genel Kurul’a dilekçe ile açık oylama teklifi sunulmadığı takdirde kapalı
oylama şeklinde yapılır. Dilekçe üyelerin 1/3‘ünün imzasını içeriyorsa Genel Kurul Başkanı
dilekçeyi dikkate alıp oylamaya sunar ve salt çoğunluğun oyu üzerine oylama açık yapılabilir.
Oylama kapalı yapıldığında, tasnif açık yapılmak zorundadır.
5.6.3. Yönetim Kurulunda herhangi bir yöneticinin seçilebilmesi için 1.turda en fazla oyu
almakla birlikte, oyların en az 1/3’ünü almak zorundadır. Aksi takdirde yahut en fazla oyu
alan iki kişinin oy sayısının eşitliği halinde başkan yardımcılığı hariç-, en fazla oyu alan 2 kişi
ile 2.tur oylamaya geçilir 1/3 şartı burada da geçerlidir.
5.6.4. 3 tur sonunda yeni kulüp başkanının seçilmemesi durumunda 15 gün içinde Gen Kurul
yeniden toplanır. Bu Genel Kurul toplantısında da başkan seçilmemesi halinde başkan,
danışman öğretim üyesi tarafından atanır.
5.6.5. 1/3 şartın gerektiği takdirde, en fazla oyu alan iki kişinin ikisi de başkan yardımcılığına
seçilir.
5.6.6. Üç tur sonunda başkan haricindeki bir yöneticinin seçilmemesi durumunda Genel
Kurul toplantısının ertesi günü toplanan yeni Yönetim Kurulu tarafından boş kalan
yöneticiliğe adaylardan birisine atanır.
5.7. Yöneticilerin Görevleri :
5.7.1. Başkan:
5.7.1.1. Kulüp üyeleri arasında eş güdümü sağlamak.
5.7.1.2. Yönetim kurulu üyelerine başkanlık etmek.
5.7.1.3. Aksi belirtilmedikçe organizasyonların komite başkanlığını yapmak.
5.7.1.4. Yönetim kutulundaki herhangi birinin istifasını onaylamak ve yerine yeni yöneticinin
atanmasını sağlamak.
5.7.1.5. İstifası durumunda genel kurul toplanana kadar görevi başkan yardımcısı devir alır.
İki tane başkan yardımcısı olması durumunda danışman öğretim üyesi tarafından bir tanesi
atanır.

5.7.1.6. Kulüp dışında kullanılacak her türlü evrakta kulüp başkanının imzası bulunması
esastır.
5.7.2. Başkan Yardımcısı ve Yardımcıları:
Kulüp faaliyetlerinde başkana yardım ederler. Vekalet ile başkanın yetkilerini kullanabilirler.
İstifası durumunda yerine yedek üyelerden fazla oy alan geçer. İki başkan yardımcısı olduğu
durumlarda, birisinin istifa etmesi durumunda kulüp tek başkan yardımcısıyla yürütmelerine
devam eder.
5.7.3. Yönetim Kurulu Üyesi:
Kulübün gerek üniversite içinde, gerekse üniversite dışında tanıtımından sorumludur. Web
sitesinin, internet üzerinde olmayan afiş ve broşürlerin hazırlanmasında görevlidir.
5.7.4. Sayman:
Kulübün mali kaynaklarından, harcamalarından, demirbaş defteri ve diğer mali sorumudur.
Gerektiğinde üyelere açıklama yapar.
5.7.5. Sekreter:
Yazışmaların metnini hazırlayıp onaylanması veya düzenleyip onaylanması için başkana,
gerekli durumlarda başkan yardımcısına sunar.
5.7.6. Yedek Üyeler:
İstifa ve görevden alma gibi durumlarda başkanlık haricinden yöneticilik makamlarından
birisine aldığı oy oranına göre seçilirler. Oylama da ikisi bir seçilir ve her üyenin iki yedek
üyeye oy verme hakkı vardır. Seçilen yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp fikir
belirtebilir, ancak gerekli durumlarda oy kullanamazlar.
5.7.7 Yönetim Kurulunda alınan karaları üyelere duyurmak; her akademik yılın başlangıcında
kulüp bütçe taslağını ve öngörülen etkinlik programının; akademik yılın sonundaysa etkinlik
raporu ve mali bilançoyu hazırlayıp Kültür ve Sanat Birliğine sunmak ; kulübe Kültür ve
Sanat Birliği tarafından etkinlikler için ödünç verilen her türlü demirbaşı bir tutanakla teslim
etmek yönetim kutulunun görevidir.
5.8. Görevden Alınma:
Yönetim kurulunda herhangi birinin görevine yönetim kurulu toplantısında 2/3’lik çoğunluğun
kararı ile son verilebilir.
Yine Genel Kurul’da Yönetim Kurulunun tamamı görevden alınıp yeni bir yönetim kurulu
oluşturulabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile görevden alındığı takdirde, görevden
alınan her bir yönetici tekrar aday olabilir.

6.Genel Kurul
6.1.Kulübün bütün üyelerinden oluşur.
6.2. Genel Kurul toplantısına katılım hakkı Yönetim Kurulu tarafından elinden alınmayan her
üye Genel Kurul toplantılarına katılarak oy verme hakkına sahiptir.
6.3. Gerektiği durumlarda, toplantı dâhilinde Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu, bu
kuralların yedek üyelerini, kulüp tüzüğünde öngörülen diğer kuralların yöneticilerini seçerler.
6.4. Üyelikten çıkarma, yöneticilikten alma, tüzük kabul ve değişikliklerini oylarlar.
6.5. Her akademik yılda; güz döneminin sonunda güz dönemini değerlendirmek ve bahar
dönemine hazırlık olması amacıyla, bahar döneminin sonundaysa bir sonraki yılın
yöneticilerini seçmek ve bir sonraki yıla ait planları görüşmek üzere en az iki defa toplanır.
Yönetim kurulunun kararı üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenebilir.
6.6. Genel Kurulun toplanması için üyelerin en az ⅓ ‘ünün imzası gerekli ve yeterlidir.

6.7.Genel Kurul toplantıları kulüp başkanı tarafından açılır ve ilk olarak yoklama yapılır.
Kulüp üyelerinin salt çoğunluğu sağlayamadığı takdirde toplantıya devam edilmez. Salt
çoğunluk sağlandığında Genel Kurul toplantısına başkan ve sekreter seçildikten sonra
gündem maddelerine geçilir. Başkan ve sekreter kulüpten uzaklaştırılmayan eski üyelerden
veya üyelerden seçilir.

7. Denetleme Kurulu
7.1. Yönetim Kuruluyla birlikte seçilen 2 kişi ve 1 yedekten oluşur.
7.2. Denetleme Kurulunun ne zaman seçileceği, kimlerin Denetleme Kurulunda yer
alabileceği, görev süresi ve görevden alınması Yönetim Kurulundaki kurallarla aynıdır.
7.3. Seçilmesi: Yönetim Kurulu seçildikten sonra, yönetim kurulunda yer almak isteyen
üyeler için her üyenin en fazla 3 kişi için oy verebileceği 1 turluk oylama yapılır. En fazla 2
oyu alan aday Denetleme Kurulunu oluştururken, 3. aday Denetleme Kurulu yedek üyesi
olur. Denetleme Kurulundan birinin istifası ya da görevden alınması durumunda görevi yedek
üye devralır.
7.4. Görevi:
7.4.1. Kulübün her türlü evrakını, belgesini, dosyasını, defterini ve demirbaş eşyasını inceler.
7.4.2. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yürütme Kurulu
Kararlarına uygunluğunu denetler.
7.4.3. Satın alınan demirbaş’ın İTÜ Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi saymanlığına
kaydettirilmesinden sorumludur.
7.4.4. Gerektiğinde Yönetim Kuruluna, Genel Kurula, Kültür ve Sanat Birliği Yürütme
Kurulu’na bilgilendirmede bulunur.

8.Mali Kaynaklar
8.1. Kulüp Fonu:
Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı’ndan kulübe ayrılan paydır.
8.1. Mali getiride bulunması amacıyla farklı etkinliğe katılmak için Genel Kurulunun 2/3‘ünün
katılınabileceği yönünde oy kullanması gerekmektedir.

9.Tüzük ve Tüzük Maddelerinde Değişiklikler
9.1. Tüzük değişiklikler ancak Genel Kurul toplantılarında oylanabilir. Tüzük değişikliklerinin
oylanabilmesi için yönetim kurulu üye ve yedek üyelerinin denetleme kurulu ve yedek
üyesinin, kulüp bünyesinde kurulacak diğer kurulların başkanlarının en az 2/3’ünün onayını
alması gerekmektedir.
9.2. Tüzükte değişikliğe gidilebilmesi için Genel Kurulda en az 2/3 oy alması gerekmektedir.
Genel Kurulda kabul edilen tüzük değişikliğinin danışman öğretim üyesinin ve Kültür ve
Sanat Birliği Yürütme Kurulu’nun onayını alması zorunludur.

10. Yürütmeyi Durdurma
Kulübün her türlü etkinliği; danışman öğretim üyesinin kararıyla geçici olarak durdurulabilir.

11. Kulübün Feshi
Kulübün feshedilme yetkisi Kültür ve Sanat Birliğine aittir.

