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Topluluğun Adı ve Logosu

Madde l _ Toplutuğun adı, crıişiırı HUKUK ruı_ÜgÜ " dur, Logosu ise aşağıda yer

almaktadır. (ek1)

Topluluğun Adresi

Madde 2 İstanbul Medeniyet Llniversitesi Maltepc Yerleşkesi: Cevizli Mah,

Cuıbtiz Sok. No:6 Maltepc / İSTANBIJL

Dayanak, Tanım ve Amaçlar

Madde 3 _ (1) Bu tiizük. 2547 say;.ıyüksek Ögetim Kanırnu,nun 46, ı,e 47, Maddeleri esas

a]ınarak haz,ır|anani.,*urı Medeniyet Üniversitesi Ö$enci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş

Yönergesi'ne bağlı olarak hazırlanmıştır,

(2) İstanbul Medeniyct t)niversitesi Gelişim Hukuk Kulübü. istanbul Medeniyet iJniversitesi

öğrencileri tarafin<lan kurulan, yönetilen ve yiirütüien aktif bir topluluktur, İstanbui

Medeniyet Üniversitesi Gelişim Hukuk Kulübü krsaltması "GEHIJ" dur,

(3)istanbul Medeniyet Gelişim Hukuk Kulübü; öğrencilerinin toplumsal, külti.irel ve eğitsel

alanlarda gelişmelerine yardım etmek. boş zamanlartnl en iyi şekilde değerlendirilmesini

sağlamak ve hukukun gelişmesine katkıda bulunmak,

Ilukuk platformunu takip cden ve bu platfbrma kendi yorumunu getirmeyi, hukuku kendi

bakış açısıyla değerlendirmeyi sağlamak,

l.üm birimlerin katılrmıyla bilinçli hukuk öğrencisi yetiştirmek, insarı iliŞkilerinde giriŞken.

kendin i ifaıle edebilen bireyler oluşturabilmek,

Hukrıkun sorunlarrnı tanışarak hem kendini hem de hukuku geliştirmeYi amaÇlamak,

Görüşlerini özgürce ifbde edebileceği ortam yaratmak,

cündemi takip eden, kendini sürekli güncel tutan bireyler yetiştirmek
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Topluluğun Çalşma Şekli ve Etkinlik Alanları

llladde4-(1)GelişimHukukKulübütümfaaliyetleriniSağlılt,KülttirveSporDaire
Başkanlığı aracılığı ile Rektorltlğün izni ile organize eder ve uygular"

(2) Topluluğun Başlıca Etkinlik Alaııları: GtsHU, bir yıl iÇerisinde eğitim ÇalıŞmaları yapar:

genel olarak hukuk. ekonomi ve siyaset a]anlarında sanal ve sosyal ortamlarda söyleşiler,

paneller, zineler ve kongreler diizenler, alanında uznan hukukçu, ekonomist ve siyasilerle

mülakatlar yapar ve bunları sanal ortamda takipçilerine suırar, giincel sorunlarr tartrşf,

gezilere katılır. tume gerçekleştirir, bültenler hazırlar, diger üniversitelerin hukuk

toplulukl arıyla pa,vlaşunda bulunur,

Üyelik

Madde 5 _ (1)Üniversitenin tüm öğrencileri Geiişirn Hukuk Kulübü ü,vesi olabilir, Gelişirn

Hukuk kulübü tüzüğünü kabul eden ve üye olma şartlannı yerine getiren kişilerin dilekçe ile

y.apacağı başvuru neticesindc yönetim kurulunun onayı ile ü_veliği başlar,

Üyclerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 - (l) Topluluğun amaçlarına bağh kalmak,

(2) Aldığı görevleri en iyi şekilde yerine getinnek,

(3) F aaliyetlerin işleyişini engelleyi ci davranışlardan kaçınm ak,

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7 _(1) Üyenin topluluğun amaçlannı engeile,v*en faaliyetlerde bulunması,

(2)üyenin kendisine verilen görev ve yetkileri topluluk amaçlarr dışında kullanması,

( 3 )Belgelerde usulsüzitik yapılması,

(4)Topluluğa ait ortak araç ve gereçlerc geıeklİ hassasİyetİn gösterİlmemesİ veYa zatat

ı,çrilmesi, veriien zarzınn karşılanmanrası.

(5) Geçerli tıir mazeret olnraksızın topluluk faaliyetlerİne bir eğİtim-öğretim Yılı boYunca

katılın-ıda bulunmaması hallerinde; üye ilk önce yönetİm kurulu kararr İle uyanlır. UYan alan

öğrencinin aynı şekilde davranması halinde yönetim kurulu kararı ve genel kurulun onayı ile

üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarma Akademik Danışman ve Sağlık, Külti.ir ve Spor Daire

Başkanlığı onayı ile kesinleşir.

(6)Üve topluluk içinde Disiplin Yönetmeliği'ne aykrn bir davranışta bulunursa yazılı olarak

Sağlık, Kültiir ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile Rektrlrltğe bildirilir.

(7)[Jyc istifa dilekçesiyle üyeliğine son verTne hakkına sahiptir,

(8) Yönetim Kunüu ti,vesi istifasını bir hafta önçe bildirmek zorundadır.
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(9) Üye[kten çıkarılan öğrenci bir yıl bo\.unca Gelişim Hukuk Kulübü'ne üye olamaz.

(10) iMÜ ile ilişkisi kesilen üyelerin topluluk ile de ilişkisi kesilir,

Geçici Yönetim Kurulu

Madde S - (1) Topluluk kurucu|arı " Geçici Yönetim Kurulunu " oluşturur.

(2)Geçici Yönetim Kurulu listesi, Akademik Danışman dilekçesi ve tüzükle bİrlİkte Sağlık.

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvurulur. Rektörlük onayrndan sonra topluluk

faaliy,etlerine ve üye kaydına başlanır,

(3)Geçici Yönetim Kurulu, topluluğun kurııluşundan sonra en geç l ay içerisinde ilk olağan

gcnel kurulunu yapar. Yapılan genel kurulda Yönetim Kurulu ve l)enetleme Kurulu seçilerek

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkaırhğı tarafındarı Rektörlük onayına srrnulur.

Öğrenci Topluluk Organları

Genel Kurul

Madde 9 - (l)Öğenci topluluğuna kaydını yaptırmış tiim öğrencilerden oluşur-

(2) En yetkili karar organıdır.

13) Genel kurul ıoplulukla ilgili tüm konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Maddel0 - (l) Her akademik yıl için takvimin başlamasını takip eden dört hafta içerisinde
toplanır.

(2) Yönetim Kurulunu, Denetlcme Kurulunu ve yedek üyelerini seçer.

(3) Topluluğun tüzüğtinü değişiklik önerileriyle onaylayıp karara bağlar.

(4) Ögretim yılı başında etkinlik planını gönişüp onaylar.

(5) Öğretim yılr sonunda topluluğrın 1ıllık faaliyet raporunu, gelir-gider çizelgesini ve

Denetleme Kurulu raporlannı incele_vip karara bağlar.

(6) Üy,e çoğunluğu (Genel Kurula katılan üyelerinin yansından l i-azlası) ile üyeliktcn

çıkarma karannı verir.

yönetim kurulu

Madde 11 - (1) Yönetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üycden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu her 3 dönemin sonundaki ilk toplantısında başkanı, en faz|a iki başkan

yardımcısrnı ve muhasip üyeyi seçer. Başkan seçim sonuçlarını enfaz|a iki halta içerisinde,

tutanakla birlikte Sağlık. Kültür ve Spor Daire Raşkanlığı'na iletir.
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(3) Başkan, kulüp üyeleri arasrndan seçilir. Üyeler içinden seçilen başkan üç dönem görev

yapar; üçüncü dönemin içindeyken seçimle görevi devreder,

(4) yönetim kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy

sal,rlır. Özürsüz üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu

tiyeliği sona erer vc yerine sıradaki yedek üye ataırır,

yönetim kurulu Görev ve yetkileri

Madde 12 - (1) Başkanın sorumluluğırnda, topluluk amaçlannın Ve etkinliklerinin

gerçekleştirilnıesini sağlar, genel kurul kararlannr uygular, üyclcrc duyurur.

(2) yeni üyc kabulü. üyeliklerin güncellenmesi ve ü,velikten çıkarılma teklifi iŞlemlerini

yürütür.

(3) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar ve ilan eder.

(4) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapar,

(5) Yapılacak etkinlikter için. topluluk akademik danışmanınrn onaymr muhtevi yazılı

başvuru ile Sağlık Kültiir ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla Rektörlükten izin alır.

(6) Öğretim yılı sonunda toptuluğun yılsonu faaliyet raporunu hazırlayarak, Genel Kurula ve

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanhğı'na sunar.

(7) Kullaııacaklan yerler için Sağlık, Kiiitifu ve Spor Daire Başkaıı-lığı'ndan İzin alır. Bu

yerlerin topluluk amaçlarrna uygun o]arak kullanılmasrnr temin edcr.

(8) Toplulukla ilgili olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanhğı tarafından onaylanan

defterleri tutar ve genel kurula sunar.

Denetleme kurulu

Madde 13 - (l)Denetleme Kurulu GEHLJ'nun yönetimsel, işlevsel ve kurumsal yönlerinİ

denctlcycn, gerek olması durumunda düzenlenmesini sağlayan kendi içinde bağımsız kararlar

alabilen bir kuruludur.

(2) Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşrır

Denetleme kurulunun Görev ve yetkileri

Madde 14 _ (l)Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim-

öğretim yılı sonunda inceleyerek sonuç ve önerilerini Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul'a ve

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığr'na bir raporla sunaı.

(2)Yönetim Kurulu tarafindan bir sonraki eğitim-öğetim yılına ilİşkin olarak düzenlenen

etkintik planının ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.
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Madde 15 _ (1) Genet Kurut seçim için her yılolağan olaıak, akademİk takvİmİn başlangıcını

takip eden ilk dört hafta içinde üyelerin salt

yer, saat ve tarihte toplanu.

(2) Salt çoğunluk sağlanamadığı durumlarda seçim bİr hafta §onra aynr yer ve saatte Çoğunluk

aranmaksızın yapılır.

(3) Seçimde oylamalar kapalı, sayımlar açık ve toplanhya katılan üyelerin salt Çoğunluğu

ilkesine bağh olarak yapılır.

(4) Seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerİ yapacaklan İlk toplantıda görev

dağılımını yaparlar.

Bışkınm G6revleri

Mıdde 13 - (1) Toplııluğun her tiirlü karar ve yfttitne işinden sorumludur.

(2) Topluluğıın akademik daruşman ve Sağlık, Kültiir ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişimini

sağlar.

(3) Topluluk içindeki tiim üyelerin uyumlu, iiretken ve koordineli bir şekilde çalışmalannı
sağlar.

(4) Topluluğu çeşitli etkinliklerde temsil eder.

Başkın Yardımcrsının Görevleri

Mıdde 14 - (l) Başkan olmadığ zzlmaı Yönetim Kııruluna başkanlık eder.

(2) Topluluğun Üniversite içinde ve dışında tanıtımındarı sorumludur.

Muhasip Üyenin Görevleri

Madde 15 - (l) Topluluğun ttim parasal işlerini ytirütür.

(2) Gerekli belgeleri diiaenli olarak tutar.

Üye Toplıntılırı

Madde: 19 - (l)Toplantının idaıesi Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır

(2) Planlama, koordinasyon, topluluk içinde haberleşmenin sağlanması, yaprlan işlerin
aktanlması ve topluluk üyelerinin çalışrnalara katılımlannı sağlamak amacıyla ayda bir
yapılır.(Akademik takvimde belirtilen tatil dönemleri hariç).
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(3) Gündem üyelerin istekleri göz öntinde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafindan
belirlenir.

(4) Tüm üyeler topluluk içi herhangi bir konuda öneri veya şikayetlerini üye toplantılarında
dile getirebilirler. Bu öneri veya şikayetleri yönetim kurulu değerlendirerek çöziim bulmaya

çalışır.

(5) Üye toplantılannda alınan kararlar öneri ve yol gösterici niteliğindedir. Asıl uygulanacak
kararl ar, Yönetim Kurulu toplarıtısında alınmış olanlardır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 20 - (l) Yönetim veya Denetleme Kurulunun önerileriyle ya da üye sayısının salt
çoğunluğunun yazı|ı isteği ile olağanüsti,i toplanrr.

(2) Yönetim Kurulu. toplantının yapılacağı yer ve zamanı bir hafta öncesinde ilan eder.

(3) Olağanüstü Genel Kurulda toplanma amacı dışrnda hiçbir konu görüşülemez,

(4) Olağanüstü Genel Kurulun işleyişi Genel Kurulun işleyişi gibidir.

Topluluk Şubesi

Madde 2r - (l)Üniversitenin merkez yerleşkesi dışındaki yerleşkelerinde aynı adla topluluk
şubesi kurulabilir. Topluluk şubesinin kurulması için, topluluk Yönetim Kıırulu karan ve
danışman onayrnr içeren dilekçe ile Sağlık, Kilttilr ve Spor Daire Başkarılrğ'na başvurulur.
Sağlık, Kültiir ve Spor Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilen şube açma talebi Rektörlük
onayı ile kabul edilmiş sayılu.

Yükünlülükler ve MaIi Hükümter

Tutulacak Defter ve Belgeler

Nlıdde22 - (l) Üye Kayıt Defteri: Üyelerin ağ böli.im, numala ve Üniversiteye kayıt
yıllannın kaydedildiği defterdir.

(2) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri: Genel Kurulda ve Yönetim Kurulunda
alınan kararların kaydedildiğ defterlerdir.

(3) Taşınır Listesi: Topluluğun kullanması için verilen ve muhafaza etmekle yfüiimlü olunan
tüm demirbaşların kaydeditdiği listedir.

(4) Gelir-gider belgeleri ve faturalar.

Mali Kaynaklar

Madde 23 - (l) Topluluk, ihtiyaçlar ve etkinlikler için tlniversitenin sağladığ imkanlarla
karşılanmayan mali kaynakları sponsorluk ya da gelir getirici etkinlik yoluyla temin edebilir.
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Sponsorluk

Madde 24 , (|) Ögrenci topluluğu. özel ve kamu kurum ve kuruluşlanndan sponsorluk
dcsteği alabilirler. Sponsorluk sözleşmesi yapılmadan önce, yapılacak işbirliği ve sağlanacak
destek hakkında Sağlık, Kültiif ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla Rektörlfüten onay alınır.
Insan sağlığına zararlı md ve hizmet iireten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri
kabul edilemez.

Gelir Getirici Etkinlikter

Madde 25 - (l) Mal ve Hizmet Sunumu: Ögenci Topluluğu. Üniversitenin açık ve kapalı
alanları içinde Rektörlükten izin alaıak kermes, konser, parti, sergi, vb. etkinlikler
dtizenleyebilir ve karşılığuıda ücret talep edebilir.

(2) Yardım ve Bağış Kabulü: Öğenci topluluğu, Üniversite içinde izin alınacak mekanlarda,
Rektörlüğün onayını alarak makbuz karşılığında yardım veya bağış toplayabilirler. Hiç kimse
bağış yapm ay a zor|aıamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 26 - (l) Topluluk Genel Kurulunun salt çoğuniukla aidığ kararla tiızük değişikliği
yapılabiiir. Tüzük değişikliği Yönetirn Kurulunun talebi. cenel Kıırulun kararı ve
Rektörlüğiİn.. ünayı i|e geçerlitik kazanır. Yapıian ıtegişiklikler İstanbul Medeniyet
Ün iversitesi Öğenci Topluluklan Yönergesi'n" ryg* olrnal İır.

Uygulama

Madde 27 - (|) Rektörlilk onayıyla yürürlüğe girer bu tiizük Yönetim Kurulu tarafından
uygulanır.
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