Madde Önerileri

IEEE ODTÜ Tüzüğü'nün 4.1.23 numaralı;
"Komite seçimlerinde ve EESTEC LC Ankara Başkanı seçiminde, YK ve İK'nın kullandığı her oy, 2(iki) oy
değerinde olacaktır. Komite üyelerinin kendi üye oldukları komitelere kullandıkları her oy 2(iki) oy
değerinde, diğer üyelerin ise her bir oyu 1(bir) oy değerinde sayılacaktır."
maddesinin şekildeki gibi değiştirilmesini
"Komite seçimlerinde ve EESTEC LC Ankara Başkanı seçiminde, Komite başkanı hariç YK ve İK'nın
kullandığı her oy, 2(iki) oy değerinde olacaktır. Komite başkanının kendi başkan olduğu komiteye
kullandığı oy 3(üç) oy değerinde ,komite üyelerinin kendi üye oldukları komitelere kullandıkları her oy 2(iki)
oy değerinde, diğer üyelerin ise her bir oyu 1(bir) oy değerinde sayılacaktır."
Maddeyi Öneren : Alperen Keleş ve Göktuğ Ekinci
Geçti/Geçmedi

3.2.4 Proje Grupları:
10. Proje grupları YK’nın bilgisi ve onayı dahilinde kendi içlerinde işlerini koordine etmek amacıyla
yapılanmaya gitme hakkına sahiptirler.

Maddeyi Öneren : Boler Kaya

Geçti/Geçmedi

3.2. İdari Kurul:
13. Mevcut sene içerisinde Yönetim Kurulu veya İdari Kurulda görev süresi bitmeksizin bir ayrılık
gerçekleşmesi durumunda en geç 2 hafta içerisinde İK bu konu özelinde toplanır, yol haritası belirlenir ve
tüm İK ile paylaşılır.

Maddeyi Öneren : Boler Kaya

3.3.1. Çalıştay:
1. Senede bir defa (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafınca tekrarı gerekli görülmedikçe) 2. Genel
Kurul öncesi toplulukla ilgili gelişmesi gereken konuların incelendiği, ilerlemelerin görüşüldüğü,
geliştirmeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu Çalıştayı düzenlenir. Çalıştay
resmi karar alma mercii değil; danışma, sorgulama ve fikir geliştirme amaçlı bir oluşumdur.
2. Çalıştay’da hem topluluğun genelinin hem de Alt Birimler’in gelişmesi yönünde fikirler değerlendirilir.
3. Çalıştay en geç 2 hafta öncesinden IEEE ODTÜ aktif üyelerine duyurulur. Çalıştay’ın ilanından itibaren
YK tarafından belirtilen süre içerisinde tüm IEEE ODTÜ aktif üyelerinden tartışılması istenen konular
hakkında talep başvuruları açılır. Teklif edilen konular arasından YK öncelikli konuları seçer. Çalıştay
programı ve gündemi YK tarafından ilan edilir.
Maddeyi Öneren : Boler Kaya

