ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
MADDE 1:
DAYANAK
Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür
ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi uygulama yönetmeliğinin 10’uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri kuruluş ve işleyiş
yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

MADDE 2:
Tanım:
Kulübün adı Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğudur. Kulüp Erzurum Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlıdır.

MADDE 3:
Genel Amaçlar:
a)Öğrenci kulüpleri; Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve
bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu
bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana
çıkarmalarını amaçlar.

b)Özel amaçlar şu şekildedir;
1)Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu (BMT), bilgisayar alanında üniversitemizin adını duyurmak için
çeşitli yazılım geliştirme eğitimleri ile yazılıma ilgi duyan tüm öğrencilere hizmet sunmaK.
2)Üniversitemiz öğrencilerine alanında uzman kişiler veya çeşitli yazılım projelerinde önemli bir
konuma gelmiş şirketler tarafından verilen seminerler ve toplantılar düzenlemek.
3)Üniversitemizi Türkiye çapında duyurmak için senelik ödüllü programlama yarışmaları düzenlemek.
4)Etkinliklerin içeriğini bir web sayfasında sunarak üniversite ve bölüm tercihlerinde öğrencilere
rehberlik etmek.
5) Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
6) Her sene bilgisayar mühendisliği bölümlerinin biraraya getirildiği BİLMÖK (Bilgisayar Mühendisliği
Öğrenci Kongresi) etkinliğine topluluk olarak katılarak üniversitemizin duyurulmasını sağlamak.
MADDE 4:
Kulübün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
1)Üniversitemizin ve ülkemizin tanıtımı için özel günler, ülke çapında turistik geziler, piknikler, sportif
faaliyetler gibi çeşitli aktiviteler düzenlemek.
2)Topluluk, amaçlarına ulaşabilmek ve kendini diğer üniversitelerde tanıtabilmek için web portalının
yanısıra aylık dergi çıkarmak.
3) Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, öğretim teknolojileri ve eğitim alanına
giren konuların araştırılması ve tartışılması için akademik programları tamamlayıcı nitelikte ortam
oluşmasına katkıda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda konferans, seminer, panel ve benzeri diğer
kültürel etkinliklerin (gezi vs.) düzenlenmesine yardımcı olmak
4) Çeşitli ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılmak.
5) Üniversiteler arası programlama yarışmaları düzenlemek
MADDE 5:
Üyelik:
Üyelik asil, yedek ve misafir olmak üzere üçe ayrılır. Asil üye olmak için fakülte öğrencisi olmak
gerekmektedir. Yedek üyeler üniversitenin diğer bölümlerinden de seçilebilmektedir.
Yedek Üyelik
-Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi olmalıdır.
-Üyelik formunu doldurmuş olmalıdır.
-Kulübün düzenlediği etkinliklerden faydalanabilirler.
-Yönetim kurulunda ve denetim kurulunda yer alamazlar.
-Derslerinde başarılı, bilgi edinme ve etkinliklerde aktif görev alma konusunda ilgili olan öğrenciler
aday üye olabilirler.

-Aday üyelerin, BMT üyeliğine geçişini yönetim kurulu belirler.

Kurucu Üyelik
-Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi olmalıdır.
-Kulübün kurulmasında etkin rol almalıdır.
-Kulübün yönetim ve denetim kurulunda yer alabilirler.
-Kulüp etkinliklerine öncelikli olarak katılırlar.

Misafir Üyelik
-Herhangi bir değişim programıyla yurtdışından Erzurum Teknik Üniversitesi’ne gelen öğrenci olmak.
-Kulübün yönetim ve denetim kurulunda yer alamazlar.
-Kulübün etkinliklerine öncelikli olarak katılırlar.

Üyeliğin Dondurulma Koşulları
a)Düzenlenen etkinliklerde amaç dışı fiillerde bulunmak.
b)Yıl içinde düzenlenen hiçbir etkinliğe ya da olağan toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği
dondurabilir. Üyelik dondurma kararı genel kurul sonrası alınır.

MADDE 6:
Üyeliğin Sona Ermesi:
a)Disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle iliştiği kesilen ve mezun olan öğrencilerin üyeliği düşer.
b)Kulüp amaçlarına aykırı hareket edenlerin,
c)Mazeretsiz olarak üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmayanların üyelikleri yönetim
kurulunun önerisi ve genel kurulunun kararıyla sonlandırılır.
d)Kulüp kaynaklarınını kişisel amaçlar için kullanmak.

MADDE 7:
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Genel kurul kulübün tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklil önerilerini görüşüp karara bağlar.
b)Öğrenim yılı başında etkinlik etkinlik programlarını ve bütçe önerilerini onaylar.
c)Öğrenim yılı sonunda ise kulübün dönem sonu raporunu gelir gider çizelgesini ve denetleme
kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar.

d)Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini saymanı ve topluluk başkanını seçer, genel
kurulda öğrenci kulübünün yönetim ve denetleme kurulları gizli oyla seçilir.
İlk genel kurul öğrenci kulübünün kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde
yapılmalıdır. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.
MADDE 8:
Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sayman hazır bulunur. Başkan topluluğun
her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Sayman topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve
gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. Seçim sonuçlarını 1 hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı’na verir.Yönetim kurulu en az 3 en çok 7 asil ile 3 yedek üyeden oluşur.
MADDE 9:
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Yönetim Kurulu: Başkanın sorumluluğunda, kulüp amaçlarının ve çalışma konularının
gerçekleştirilmesini sağlar. Genel Kurul kararlarını uygular.
b)Yasalarda ve kulüp tüzüğünde belirtilen görevlerini yerine getiri ve yetkilerini kullanır. Kulüp
etkinliklerinde geçici olarak çalışmak isteyen diğer üniversite öğrencileri için akademik danışmanın
bilgisi dahilinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur ve rektörlük onayını alır.
c)Yönetim Kurulu: Kulübün yapacağı etkinlikler için, kulüp akademik danışman bilgisi dahilinde,
başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alınır.
d)Çalışma raporunu en geç 20 Hazirana kadar ve etkinlik programını her akademik yıl başında, en geç
4 hafta içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verir.
e)Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yeri saptar. Olağan ve olağanüstü toplantıları 1 hafta önceden
duyurur.
f)Kullanılacak yerler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alınır. Bu
yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak kullanımında ve denetlenmesinde yönetim kurulu
sorumludur.
1-Kullanılacak yerlerde devletimizin bölünmez bütünlüğünü bozacak yada toplum ahlakına ayrıkı
hiçbir davranışta bulunulamaz.
2-Kullanılacak alanlarda hiçbir şekilde siyasi, dini, etnik ve yasal olmayan herhangi bir davranışta
bulunulamaz.
3-Kullanılacak yerde amaca uygun davranmayan üyelerin üyelikleri yönetim kurulunun alacağı
karara göre dondurulabilir.
g)Çalışmayan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler.
h)Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

MADDE 10:
Denetleme Kurulu
Genel Kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul genel kurul adına denetleme görevi
yapar.
MADDE 11:
Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Kulüp’ün bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler,
sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirir.
b)Yönetim Kurulunda düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programın ve bütçenin
görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerileri bildirir.
c)Satın alınan eşyanın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı taşınır listesine kaydettirilmesini sağlar.
MADDE 12:
Tüzük Değişikliği
Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu Tüzüğü yönetim kurulu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu
tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklikler genel kurula katılan üyelerin oylanmasındaki salt çoğunluğu
ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 13:
Ulusal Öğrenci Ağlarına Katılma ve İsim-Logo Değişikliği
ETÜ BMT Kulübü, Avrupa genelinde yer alan üniversitelerde aynı amaç ile kurulmuş olan öğrenci
kulüplerinde oluşan ağlara, Yönetim Kurulu, Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu ve Türkiye Ulusal
Ajansı kararıyla dahil edilebilir. Bu gibi katılımların ardından kulüp isminde ve logosunda gerekli
değişiklikler yapılabilir.

MADDE 14:
Kulübün Feshi
Kulüp aşağıdaki hallerde feshedilebilir.
a)Genel Kurulun kararıyla.
b)Kulüp üye sayısının yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi
durumunda.
c)Bir yıl içinde azami bir defa etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde.
d)Zamanında kulüp etkinlik raporlarını, kulüp etkinlik planını, bütçesini, üye listelerini ve kulüp
defterlerini tutmaması halinde.

MADDE 15:
Bu esaslardan hüküm bulunmayan hallerde ‘’Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş
ve İşleyiş Yönergesi’’ hükümlerine başvurulacaktır.
MADDE 16:
Bu tüzük hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
yürütür.

