İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İNSANSIZ SİSTEMLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Kulübü Tüzüğü 5 bölümden oluşmaktadır:
1. GENEL HÜKÜMLER
2. ÜYELİK
3. KULÜBÜN ORGANLARI
4. MALİ İŞLER
5. DİSİPLİN İŞLEMLERİ

1. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 –

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Kulübü, İstanbul Şehir Üniversitesi

Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi uyarınca, İstanbul Şehir Üniversitesi, Orhantepe Mahallesi Turgut
Özal Bulvarı No:21 Dragos, Kartal, İstanbul Öğrenci Etkinlikleri Ofisi’ne bağlı olarak çalışmak
üzere kurulmuştur.
Madde 2 –

Kulübün adı İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Kulübü’dür.

Madde 3 –

Kulübün kısaltılmış adı ISK’dir.

Madde 4 –

Kulübün Türkçe ve İngilizce logoları EK-1’de gösterildiği gibidir.

Medde 5 –

Kulüp merkezi İstanbul Şehir Üniversitesi, Laboratuvar Binası, İnsansız Sistemler

Laboratuvarı, Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:21 Dragos, Kartal, İstanbul’dadır.
Madde 6 –

Kulübün akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İhsan Çiçek’tir.

Madde 7 –

Kulübün Vizyonu:

Gelecekte sivil ve savunma alanlarında çok önemli bir yer tutacak olan insansız sistemler
teknolojilerinde ülkemizin söz sahibi olabilmesi için yeni teknolojileri araştıran ve geliştiren
bireyler yetiştirmek; güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir organizasyon olmak.
Madde 8 –

Kulübün Amacı:

• Ders dışı etkinliklerle insansız sistemlerin tasarımlarını ve uygulamalarını teşvik etmek,
çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik
ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamak,
• Ulusal ve Uluslararası insansız sistemler alanındaki gelişmeleri takip etmek ve üyelerle
paylaşmak,
%
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• Toplumda insansız sistem teknolojileri alanındaki bilgi birikiminin aktarılmasında katkıda
bulunmak,
• İnsansız sistemler ilgi alanının yaratılmasına yönelik olarak; panel, çalışma toplantısı,
seminer, konferans gibi akademik etkinlikler düzenlemek,
• Başta Association for Unmanned Vehicle Systems International (Uluslararası İnsansız
Araç Sistemleri Derneği) olmak üzere uluslararası insansız sistemler ve robotik
alanlarında faaliyet gösteren kurumları takip etmek ve iletişime geçmek,
• Ulusal ve uluslararası amatör ya da profesyonel insansız sistemler yarışmaları ve
etkinlikler düzenlemek,
• Takım çalışmalarına teşvik etmek ve desteklemek,
• Araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerine destek sağlamak,
• Uluslararası insansız sistemler yarışmalarını takip etmek, bu yarışmalara katılacak
takımlara malzeme, çalışma alanı ve mentorluk desteği vermek,
• Üyelerini bilgi paylaşımına teşvik etmek, süreli yayınları takip etmek, yayınlamak ve sanal
ortamda ulusal ve uluslararası etkileişimi arttırmak,
• İnsansız hava, kara ve deniz araçları, yüksek irtifa balonları, insanlığa faydalı araç
projeleri üretmektir.
Madde 9 –

Kulüp tüzüğü kulübün tüm üyelerini ve organlarını bağlar.

Madde 10 –

Kulüp tüzüğü içerisinde yer almayan durumlarda İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci

Etkinlikleri Yönergesi kuralları dikkate alınarak karar verilir.
Madde 11 –

Kulüp üyeleri kulübün amaç ve hedeflerini benimseyerek, hayata geçirilebilmeleri

için gücü ve becerisi ölçüsünde katkıda bulunmalıdır. Kulüpteki hiçbir üye, kulübün amaç ve
görevlerine aykırı davranış ve çalışmalar içine girmez. Kulüpteki her bir üye, kulüp içerisinde
çalışmalara katılarak, bilgi ve yeteneklerini geliştirme ve bunun neticesinde gelecekte sorumluluk
alma hakkına sahiptir. Üye olan herkes, çalışmalarında bu ilkelere göre davranacağını kabul ve
taahhüt etmiş sayılır.
Madde 12 –

Üyelerin hak ve görevleri:

• Kulüp amaçlarına uygun hareket etmek,
• Kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
• Genel kurullara ve toplantılara katılmak,
• Kulübün tüm olanaklarından eşit derecede yararlanmak,
• Disiplin şartnamesine uymaktır.
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2. BÖLÜM: ÜYELİK

Madde 13 –

Kulüp ilke ve amaçlarını benimseyen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir.

Madde 14 –

Kulübe üye olmanın, kulüp tarafından düzenlenen bir dizi eğitimlere katılım ve bu

eğitimler sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olmak gibi koşulları olabilir.
Madde 15 –

Üyelik için gerekli süreçlere ve değerlendirme kıstaslarına Yönetim Kurulu genel

kurul toplantısı ile karar verir.
Madde 16 –

Her üye, üyeliğinin geçerlilik kazanması için Üye Giriş Beyannamesi’ni imzalamak

zorundadır. (Bkz. EK - 2)
Madde 17 –

Üyeler Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilir.

Madde 18 –

Üyelerden belirlenen zaman periyotlarınca üyelik aidatı toplanabilir.

Madde 19 –

Herhangi bir sebeple kulüpten ayrılmış üyelerin tekrar üyelik başvurularını Yönetim

Kurulu değerlendirir.
Madde 20 –

Herhangi bir disiplin cezası ile kulüpten ayrılmış üye, tekrar üye olma şansını

kaybeder.
Madde 21 –

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile kulüp üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

3. BÖLÜM: KULÜBÜN ORGANLARI

Madde 22 –

Kulübün organları şu şekildedir:

A. Yönetim Kurulu
B. Denetim Kurulu
C. Danışma Kurulu
D. Genel Kurul

A. YÖNETİM KURULU
Madde 23 –

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman, Yazman ve 5’i üye olmak

üzere toplam 9 kişiden oluşur.
Madde 24 –

Yönetim Kurulu üyelerinin üniversite disiplin yönetmeliğine göre disiplin suçu

işlememiş olmaları gerekir.
Madde 25 –

Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sonlandırılabilir.
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Madde 26 –

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Kulüp Akademik Danışmanı ve Danışma

Kurulu’na karşı sorumludur.
Madde 27 –

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevleri:

• Yönetim Kurulu Başkanı; Danışma Kurulu ve Kulüp Akademik Danışmanı’na karşı
sorumludur.
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden ayrılması durumunda, en az on beş gün önce
Genel Kurul üyelerine haber vermek kaydıyla, bir ay içerisinde Genel Kurul toplanır.
Madde 28 –

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın görevleri:

• Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu ve Kulüp
Akademik Danışmanı’na karşı sorumludur.
• Kulüp Başkanı’nın olmadığı durumlarda bütün yetki ve görevlerini üstlenerek başkan
vekilliği yapar.
• Görevinden ayrılan Kulüp Başkan Yardımcısı on beş gün içinde yeni Kulüp Başkan
Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Madde 29 –

Sayman’ın görevleri:

• Kulübün banka hesaplarının, gelir ve giderlerinin takibini yapar.
• Kulübe alınacak malzemeler için teklif ve ödeme sürecini yürütür.
• Kulüp içerisinde yapılan kahvaltı, piknik gibi sosyal etkinliklerde bütçeyi kararlaştırır ve
gerekli ödemeleri yapar.
• Karar alınmışsa kulübün Üye Aidat Defterini tutar.
Madde 30 –

Yazmanın görevleri:

• Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını tutar ve bir hafta içerisinde Yönetim Kurulu
üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanı’na imzalatır.
• Toplantı kararları ile ilgili tüm üyelerin bilgilendirilmesini sağlar.
• Kulüp Demirbaş Defteri’ni tutar.
• Kulüp Üye Defterini tutar.
• Karar Defterini tutar.
• Yapılan etkinliklerle ilgili görsel materyalleri kulübün sanal ya da fiziksel arşivinde
muhafaza eder.
• Kulübün bütün resmi evrakının takibinden ve saklanmasından sorumludur.
• Etkinlik takvimlerini tutanak halinde tutar.
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B. DENETİM KURULU
Madde 31 –

Denetim Kurulu, kulübün iç denetim organıdır.

Madde 32 –

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışmanı tarafından bir dönem için

görevlendirilir ve Yönetim Kurul kararı ile görevden alınabilir.
Madde 33 –

Kulüp veya üniversite tarafından disiplin cezası almış kişiler, Denetim Kurulu’nda

görev alamaz.
Madde 34 –

Denetim Kurulu’nun görevleri:

• Her akademik yarıyıl sonu Yönetim Kurulu toplantısına katılarak denetimi
• gerçekleştirir ve “Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu” nu doldurur.
• Kulüp evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu inceler.
• Kulüp faaliyetlerinin yönerge hükümlerine uygunluğunu ve etkinliğini denetler.
• Kulüp içerisinde yarışma amacı ile oluşturulmuş teknik projelerin raporlarını tutar ve
dönem sonu bunları Kulüp Başkanına iletir.

C. DANIŞMA KURULU
Madde 35 – Danışma Kurulu Başkanı, Danışma Kurulunca seçilir.
Madde 36 – Danışma Kurulu, kulübün eski dönem Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
Madde 37 – Danışma Kurulu üyeliği Takım Danışmanı ve Yönetim Kurulu onayı ile mümkündür.
Madde 38 – Danışma Kurulu üyeliğinin düşmesi ancak Danışma Kurulu’nun salt oy çoğunluğu ile
mümkündür.
Madde 39 – Danışma kurulu, kulübün mali olarak fonlanmasından ve mentorluk faaliyetlerinden
sorumludur.

D. GENEL KURUL
Madde 40 –

Genel Kurul, kulübün tüm üyelerinden oluşur.

Madde 41 –

Genel Kurul, her dönem sonunda olağan olarak toplanır.

Madde 42 –

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararıyla olağanüstü olarak toplanabilir.

Madde 43 –

Denetim Kurulu, Genel Kurul üyelerini en az on beş gün önceden genel kurul

toplantısı hakkında bilgilendirmelidir.
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4. BÖLÜM: DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Madde 44 –

Üyeler, kulübü temsil ettikleri her ortamda kulübün ve üniversitenin ismini olumsuz

anlamda etkileyecek herhangi bir davranış ve girişimde bulunamazlar.
Madde 45 –

Üyeler, Üye Giriş Beyannamesi’nde geçen kurallara uymak ve görevlerini yerine

getirmek zorundadır.
Madde 46 –

Üyeler, kulüp çatısı altında yapılan çalışmalarda bir takım ile çalıştığının ve takım

arkadaşlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek davranışlar içinde bulunmaması
gerektiğinin farkında olmalıdır.
Madde 47 –

Kulüp içi şikâyetler Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilir.

Madde 48 –

Disiplin işlemlerine Yönetim Kurulu Başkanı karar verir ve bu kararı Yönetim

Kurulu ve Denetim Kurulu ile görüşüp karar alınmasını sağlar. Kararlar, oy çoğunluğu ile alınır.
Madde 49 –

Disiplin işlemleri ile ilgili tüm süreçlerin tutanakları tutulur.

Madde 50 –

Yönetim Kurulu uyarı, yarışmalardan men, uzaklaştırma ve ihraç kararları verebilir.
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EK 1: Türkçe ve İngilizce Logo

%
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Kulübü Tüzüğü | %7

EK 2: Üye Giriş Beyannamesi

Tarih

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsansız Sistemler Kulübü
Üye Giriş Beyannamesi

Madde 1 -

Oda düzenini bozacak herhangi bir tavır ve davranışta bulunmayacağımı,

Madde 2 -

Odada temizliğe, düzene, tertibe dikkat edeceğime ve oda kurallarına uyacağımı,

Madde 3 -

Gidilen yarışmalar ve düzenlenen etkinliklerde kulübün adını kötüleyecek herhangi

bir davranış sergilemeyeceğimi,
Madde 4 -

Takımın bütünlüğüne ve grup çalışmasına uyum sağlayacağımı,

Madde 5 -

Düzenlenen etkinlik ve toplantıların tümüne önemli bir mazeretim olmadığı

müddetçe katılacağımı,
Madde 6 -

Alınan kararlara ve tüzük maddelerine uyacağımı,

Taahhüt ederim.

Ad - Soyad

İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

%
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