
 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 
 

 

 

BÖLÜM 1 
 

İSİM VE NİTELİK 
 

/Madde 1/ 

 

Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu , Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri 

uyarınca Ege Üniversitesi‘nde Fen Fakültesi Dekanlığı denetiminde çalışmak üzere 2000 

yılında kurulmuştur.İngilizce adı Statistics Research Community dir. 

 

TOPLULUĞUN AMAÇ VE FAALİYETLERİ 

 

/Madde 2/ 

 

2.1 İstatistik Araştırma Topluluğu’nun öncelikli amacı üniversite öğrencilerinin iş dünyasına 

hazırlanmalarında ve mesleki araştırmalarında yardımcı olmak , iş hayatı konusunda 

faaliyetlerde bulunmak. 

2.2 Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda istatistik konularının araştırılması 

tartışılması için akademik programları tanımlayıcı nitelikte ortam hazırlamak. 

2.3 Yapılan faaliyetlerin , araştırma ve değerlendirmelerin , anket sonuçlarının belirli 

dönemlerde yayın yoluyla duyurulması ve sürekli güncelleştirilen bir web sayfasıyla 

üniversitemiz ve diğer üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesini sağlamak. 

2.4 Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilerin istatistik bilimi hakkında 

bilgilendirilmesini sağlamak. 

2.5 Bu amaçlar doğrultusunda üniversite yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmak , toplantı , 

gezi , panel , konser vb. faaliyetler düzenlemek. 

2.6 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu bilimsel araştırmalara hizmet amacıyla 

kurulmuştur , hiçbir ferdi ve siyasi amaç doğrultusunda faaliyet gösteremez.Üniversitenin 

akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamaz. 

 

TOPLULUĞUN KURUCULARI 

 

/Madde 3/ 

 

Topluluk ; Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerinden 1997 yılı girişli Berkan S.Aktaş , 

Ercan Cinkaya , 1998 girişli Belma Kanatoğlu , Ali Ünal , Kevser Kezer , Özgür Subaşı , 

Fulya Oktay , Siphan Aslan , 1999 girişli Candan Pehlivanoğlu tarafından 

kurulmuştur.Kurucu üyeler topluluğun fahri üyeleridir.İsimleri tüzükten çıkarılamaz.Genel 

kurula her yıl katılabilirler , seçimde oy kullanma hakları vardır. 
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BÖLÜM 2 
 

ÜYELİK MADDELERİ  

  
 DOĞAL ÜYELİK 

 

/Madde 4/ 

 

Bütün Ege Üniversitesi öğrencileri topluluğun doğal üyeleridir , üyeler herhangi bir aidat 

ödemek zorunda değildirler. 

 
 AKTİF ÜYELİK 

 

/Madde 5/ 

 

5.1 Aktif üyelik , doğal üyelerden herhangi birinin toplulukta çalışma isteğini , yönetim 

kuruluna yazılı olarak bildirmesi ile başlar. 

5.2 Aktif üyelerin topluluk yönetim kurulunun öngördüğü programa yardım etmeli ve 

gerektiğinde maddi açıdan topluluğa katkıda bulunmalıdır. 

 
 AKTİF ÜYELİKTEN ÇIKMA 

 

/Madde 6/      

 

Hiçbir aktif üye toplulukta kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.İstifa yönetim 

kurulunda okunduğunda yürürlüğe girer. 

 
 AKTİF ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

 

/Madde 7/ 

 

7.1 Topluluk tüzüğüne aykırı hareket etmiş , yönetim kurulu kararları dışında faaliyette 

bulunmuş üyelerin , üyeliği düşer.Ancak doğal üyelikleri devam eder. 

7.2 Ege Üniversitesi disiplin kurulundan bir ay ya da daha fazla uzaklaştırma cezası almış 

öğrencilerin , topluluk disiplin kurulunun alacağı kararla üyelikleri sona erer. 

7.3 Topluluk üyelikleri sona ermiş öğrenciler en erken bir öğretim dönemi sonrasında tekrar 

üyelik kazanır. 

7.4 Aktif üyeler toplantılara mazeretsiz olarak üst üste iki defa katılmazsa üyelikten çıkarılır. 

 
 FAHRİ ÜYELER 

 

/Madde 8/  

 

Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu’nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış 

herkes topluluğun fahri üyesidir.Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur , ancak 

topluluğa maddi ve manevi açıdan yardımcı olabilirler.Topluluk yönetim kuruluna 

tavsiyelerde bulunabilirler. 
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DOĞAL VE AKTİF ÜYELERİN HAKLARI 

 
 DOĞAL ÜYELERİN HAKLARI 

 

/Madde 9/ 

 

Her doğal üye aktif üye olma hakkına sahiptir. 

 
 AKTİF ÜYELERİN HAKLARI 

 

/Madde 10/ 

 

10.1 Aktif üyeler eşit haklara sahiptir. 

10.2 Genel kurulda seçme ve seçilme hakkı vardır. 

10.3 Her aktif üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bunu yalnızca kendi kullanır. 

 

BÖLÜM 3 
 

TOPLULUK ORGANLARI 

 

/Madde 11/ 

 

Topluluk organları şunlardır ; 

*Genel Kurul 

*Yönetim Kurulu 

*Disiplin Kurulu 

 
 GENEL KURUL 

 

/Madde 12/  

 

12.1 Genel kurul , aktif üyelerin tamamı ve yönetim kurulundan oluşur. 

12.2 Genel kurul her ayın ilk haftasında , topluluk faaliyetlerini belirlemek ve değerlendirmek 

amacıyla olağan olarak toplanır. 

12.3 Genel kurul her yıl ekim ayında , yönetim kurulu ve topluluk danışmanının seçimi için 

toplanır. 

 
 GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ 

  

/Madde 13/ 

 

13.1 Yönetim kurulunu seçmek. 

13.2 Topluluk tüzüğünü değiştirmek. 

13.3 Topluluğun gelecekteki faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 

13.4 Yönetim kurulunu görevden almak. 

13.5 Topluluk danışmanını belirlemek. 
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 ÇAĞRI USULÜ 

 

/Madde 14/ 

 

Genel kurula katılacak üyeler , en az bir hafta önceden günü , saati , yeri ve gündemi herkesin 

görebileceği bir yerde ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu toplantıda çoğunluk 

sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının ne zaman ve nerede 

yapılacağı da belirlenir. 

 
 TOPLANTI YETER SAYISI 

 

/Madde 15/ 

 

Genel kurul tüm üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.İlk toplantıda çoğunluk 

sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

 
 OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI 

 

/Madde 16/  

 

Genel kurul ; yönetim kurulunun talebiyle olağan üstü toplantıya çağrılabilir.Olağan üstü 

toplantıda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür.Olağan üstü toplantı sadece öğrenim yılı 

boyunca yapılabilir. 

 
 TOPLANTI USULÜ 

 

/Madde 17/ 

 

Topluluk genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün , saat  ve yerde yapılır.Toplantı yeter 

sayısı sağlanmamışsa genel kurul , yönetim kurulu başkanı tarafından açılır.Toplantının 

yönetimi yönetim kurulu başkanına aittir. 

 
 OY KULLANMA VE KARAR 

 

/Madde 18/ 

 

18.1 Yönetim kurulu seçimi gizli oy ve açık döküm yöntemi ile yapılır. 

18.2 Genel kurul toplantılarında oy hakkı bulunanların yarıdan bir fazlasının katıldığı kararlar 

geçerlidir. 
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 YÖNETİM KURULU 

 

/Madde 19/  

 

19.1 Yönetim kurulu ; yönetim kurulu başkanı , genel sekreter , sayman , yazman , iki asil , üç 

yedek üyeden oluşur. 

19.2 Yönetim kurulu görev bölümü sırasında diğer üyelere de yardımcı görevler verebilir ve 

bu görev bölümünde değişiklik yapabilir. 

19.3 Yönetim kurulu , çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden , denetlenmesinden , 

tüzüğün uygulanmasından , topluluğun mali gelir ve gider  hesaplarından genel kurul ve 

danışmanına karşı sorumludur.  

19.4 Yönetim kurulu başkanlığının boşalması halinde yenisi seçilene kadar genel sekreter 

başkanlığa vekalet eder. 

19.5 Yönetim kurulu kendi arasında yapacağı seçimle yeni başkanını tespit eder. 

 
 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

/Madde 20/ 

 

20.1 Topluluğu temsil etmek üzere bir topluluk üyesine görev vermek 

20.2 Genel kurul kararlarını yerine getirmek. 

20.3 Komisyonlar kurmak gerektiğinde faaliyetlerine son vermek. 

20.4 Topluluğun gelir ve gider hesaplarını yapmak ve kayda geçmek. 

20.5 Üniversite dışı faaliyetleri topluluk danışmanın onayına sunmak. 

20.6 Genel kurulu olağan ve olağan üstü toplantılara çağırmak. 

 
 ÇALIŞMA TARZI 

 

/Madde 21/ 

 

21.1 Yönetim kurulu öğrenim yılı boyunca , en az ayda iki kere on beş gün arayla toplanır. 

21.2 Toplantının açılabilmesi için , yönetim kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının 

katılımı gerekir. 

21.3 Toplantıyı yönetim kurulu başkanı yönetir.Yönetim kurulu başkanının toplantıya 

katılmaması halinde genel sekreter toplantıya başkanlık eder. 

21.4 Kararlar salt çoğunlukla alınır. 

21.5 Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından zapta geçirilir.Bu zabıt toplantı sonunda , 

katılanlarca imzalanır.Daha sonra üyelere tebliğ edilir. 

21.6 Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları zorunludur.Mazeretsiz olarak iki defa 

toplantıya katılmayan üyeler disiplin kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ihraç edilir. 

21.7 Yönetim kurulunda istifa veya ihraç yoluyla meydana gelebilecek boşluklar , asil veya 

yedek üyeler tarafından doldurulur. 

 
 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASI 

 

/Madde 22/ 

 

Yönetim kurulu , genel kurula katılan üyelerin dörtte üç çoğunluğunun oylarıyla görevden 

alınabilir. 
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 DİSİPLİN KURULU 

 

/Madde 23/ 

 

Disiplin kurulu ; yönetim kurulu başkanı , yönetim kurulunun seçeceği iki asil üye ve topluluk 

danışmanından oluşur. 

 

BÖLÜM 4 
 

KOMİSYONLARIN KURULMASI , KAPATILMASI , GÖREV VE YETKİLERİ 

 

/Madde 24/ 

 

Topluluk yönetim kurulu , aktif üyeler tarafından oluşturulacak ve topluluk amacına uygun 

faaliyetlerde bulunacak komisyonlar kurabilir , gerektiğinde bunları kapatabilir.Komisyon 

başkan ve üyelerini yönetim kurulu belirler. 

 

BÖLÜM 5 
 

DEFTER VE KAYITLAR 

 

/Madde 25/ 

 

Aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur ; 

*Aktif üye kayıt defteri : Bu defterde üyelere ait isim , bölüm , sınıf bilgileri ve üye 

fotoğrafları bulunur. 

*Mali defter : Bu defterde topluluğa ait gelir ve gider kayıtları bulunur. 

*Zabıt defteri : Bu defterde topluluğun yaptığı toplantı kayıtları , alınan kararlar ve faaliyet 

programları  bulunur. 

 

BÖLÜM 6 
 

TÜZÜĞÜN DEGİŞTİRİLMESİ 

 

/Madde 26/  

 

Olağan ve olağan üstü toplantı gündemine konulması ve yeterli bir süre önce değişiklik 

önerilerinin yazılı olarak aktif üyelere bildirilmesi koşullarıyla  , topluluk tüzüğü 

değiştirilebilir.Tüzük değiştirilmesinde genel kurul toplantı koşulları geçerlidir.Değişiklik 

genel kurulda okunduğunda yürürlüğe girer. 
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