IEEE Türkiye Toplantılar Yönetmeliği

A. IEEE Türkiye adına yapılan IEEE Türkiye Öğrenci Aktiviteleri
Komitesi Yönetmeliği’nde H ve İ maddelerinde belirtilen toplantıların
içeriklerini açıklayan yönetmeliktir.

B. Aşağıda Birinci (1.), İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) maddeler olarak
sıralanmış toplantılar, IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları’na ait
toplantılardır.
B.1. Bu toplantıların programları IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci
Temsilcisi tarafından belirlenir.
B.2.Toplantılara ev sahibi olarak seçilmiş öğrenci kolları
katılımcıların temel ihtiyaçlarını karşılar.
B.3. Toplantılarda IEEE Türkiye Öğrenci Temsilcileri ve EGAP
Koordinatorleri kol kontenjanlarının haricinde kontenjana
sahiplerdir.
B.4. Temsilci Koordinasyon ekipleri için toplantılarda ekstra
kontenjan talep edilemez.

1. IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi
a. Yaz tatili döneminde ev sahibi ekibin belirlediği tarihte, yılda 1
b.
c.
d.
e.
f.

g.

(bir) kez düzenlenir.
IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi 5
gün boyunca en az 1 günü haftasonu olmak şartı ile
organize edilir.
Aktif kol üyelerinin, “Young Professional” olanların, (varsa)
gözlemcilerin katılımı ile gerçekleşir.
Toplantıya katılmak için IEEE üyeliği zorunludur.
IEEE Türkiye Öğrenci Temsilcileri burada seçilir.
IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresinde
en az 1 (bir) oturum süresince Elif Gizem Akkaya Bilim ve
Teknoloji
Proje
Sergisi'ni
tanıtacak
şekilde sunum yapılır.
En az 1 (bir) oturum süresince, katılan her öğrenci kolu kendi
etkinlikleri, kolları hakkında hazırladıkları posterleri fuaye
alanında sergilerler.(Katılan her kol poster sunumu yapmak
zorundadır.) (Bu sergi toplamda 1 saat sürer, her kol kendi
posterini aynı süre içerisinde sergiler ve sunar.)

h. Yönerge oturumları gerekli görülürse yapılır. Bu oturumun
yapılabilmesi için Yönetmeliklerin herhangi birinde bulunan en
az 1 (bir) maddenin işleyişinde hata olması ve bu hatanın katılan
kol başkanlarının en az %25 (yirmi beş)’i tarafından onaylanmış
olması gerekmektir.
i. En az 1 (bir) oturum süresince IEEE Global’i tanıtacak şekilde
sunum yapılır. (İmkan varsa hocalardan, Global’de görev almış
olan kişilerden istenir, yoksa mevcut temsilci tarafından yapılır.)
j. Mevcut “Young Professional” Başkanı istediği takdirde ev sahibi
kol en az 1 (bir) oturum vermek zorundadır.

2. IEEE Türkiye Başkanlar Çalıştayı
a. Sömestr tatili döneminde, ev sahibi ekibin belirlediği
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

tarihte, yılda 1 (bir) kez düzenlenir.
IEEE Türkiye Başkanlar Çalıştayı 5 gün boyunca en
az 1 günü haftasonu olmak şartı ile gerçekleştirilir.
Kollardan gelecek 5 üye ve (varsa) kurulu olan chapterların
başkanlarının katılımı ile gerçekleşir.
Toplantıya katılmak için IEEE üyeliği zorunludur.
IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresinde
en az 1 (bir) oturum süresince Elif Gizem Akkaya Bilim ve
Teknoloji
Proje
Sergisi'ni
tanıtacak
şekilde sunum yapılır.
En az 1 (bir) oturum süresince networking (kaynaşma)
oturumu yapılır.
En az 1 (bir) oturum süresince, katılan her öğrenci kolu kendi
etkinlikleri, kolları hakkında hazırladıkları posterleri fuaye
alanında sergilerler.(Katılan her kol poster sunumu yapmak
zorundadır.) (Bu sergi toplamda 1 saat sürer, her kol kendi
posterini aynı süre içerisinde sergiler ve sunar.)
En az 1 (bir) oturum süresince IEEE Global’i tanıtacak şekilde
sunum yapılır. (İmkan varsa hocalardan, Global’de görev almış
olan kişilerden istenir, yoksa mevcut temsilci tarafından yapılır.)
Kollar 5 kişi ve kurulu chapter başkanları kadar kontenjana
sahiptir.

j. Yönerge oturumları gerekli görülürse yapılır. Bu oturumun
yapılabilmesi için Yönetmeliklerin herhangi birinde bulunan en
az 1 (bir) maddenin işleyişinde hata olması ve bu hatanın katılan
kol başkanlarının en az %25 (yirmi beş)’i tarafından onaylanmış
olması gerekmektir.
k. Mevcut Türkiye Temsilcileri ile birlikte en az 1 (bir) oturum
süresince kendi sorunlarını paylaşıp çözüm bulmaya
yönelik çalışma yapılabilmesi adına “Kol Sorunları”
oturumu yapılır.
l. Global etkinliklere katılım ve Turkey Section olarak
bilinirliği arttırabilmek adına en az 1 (bir) oturum
düzenlenir.
m. Yeni projeler üretmek adına en az 1 (bir) oturum
düzenlenir. Bu oturumun düzenlenebilmesi için mevcut temsilci
Çalıştay başlamadan önce kol başkanlarına yeni projelerini
paylaşmaları için bir form açar. Bu form üzerinde oluşturulan
fikir havuzunda bulunan öneriler, fikirler tek tek değerlendirilir,
üzerine tartışılır, uygulanması mümkün olan projeler en kısa
sürede uygulanmaya başlar.

3. IEEE Türkiye Bölge Vizyon Toplantıları
3.1. Tanımı:Toplantı katılımcıları, toplantı program dahilinde
networklerini genişletir. Katılımcılara program dahilinde IEEE ve
IEEE Türkiye yapısı ile topluluk amaçları hakkında katkıda
bulunmayı hedefleyen toplantılardır.
3.2.Toplantı içeriği aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.
a. En az 1 (bir) oturum süresince, katılan her öğrenci kolu kendi
etkinlikleri, kolları hakkında hazırladıkları posterleri fuaye
alanında sergilerler.(Katılan her kol poster sunumu yapmak
zorundadır.) (Bu sergi toplamda 1 saat sürer, her kol kendi
posterini aynı süre içerisinde sergiler ve sunar.)
b. En az 1 (bir) oturum süresince networking (kaynaşma)
oturumu yapılır.
c. En az 1 (bir) oturum süresince IEEE Global’i tanıtacak şekilde
sunum yapılır. (İmkan varsa hocalardan, Global’de görev almış
olan kişilerden istenir, yoksa mevcut temsilci tarafından yapılır.)
d. Networking alanında IEEE tanıtımı yapılması amacı ile
“Tanıtım Masası” bulundurulur.

e. Mevcut temsilciler talep ettiği sürece ev sahibi kol
temsilcilere paralel oturum ayarlamak zorunluluğundadır.
f. Yukarıda bahsi geçen 3.a,b,c,d. maddelerinde belirtilen
oturumlar dışında gerçekleşecek oturumlar IEEE Türkiye Öğrenci
Temsilcisinin inisiyatifine kalmıştır.
g. Toplantılarda program boyunca IEEE Türkiye yardım masası
kurulur. Bu masa Kurumsal Destek Öğrenci Temsilcisinin
sorumluluğundadır. IEEE üyesi olmayan, üyelik hakkında bilgi
almak isteyen insanlara yönelik bilgilendirme amaçlıdır.

