T.C. Karabük Üniversitesi
Bilimtey Bilim Kulübü Tüzüğü
Madde 1: Kulübün Adı ve Tanımı;
Kulübün adı Karabük Üniversitesi Bilimtey Bilim Kulübü’dür. Kelime
manasıyla bilim yapılan yer anlamına gelen bilimtey, üniversite öğrencileri
tarafından gönüllü olarak kurulmuş bir bilim kulübüdür.
Madde 2: Kulübün Dayanağı ve Merkezi;
Bilimtey Bilim Kulübü, Karabük Üniversitesi Öğrenci Sosyal Kulüpleri
Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulüp merkezi Merkez
Yerleşkededir.
Madde 3: Kulübün Amacı;
Bilimtey Bilim Kulübü, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel
gelişmeyi hedefleyen ve ülkemizi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine
ulaştırmayı amaçlayan bir bilim Kulübüdur.
Bilimin ulusal alanda tanıtılmasını, yayılmasını ve toplumun bilim hakkında
bilinçlenmesini sağlamaktır.
Üniversiteden sağlanacak yararla bilimsel deneyler yapmak ve araştırmak,
ayrıca bu deneyşerin sonuçlarıyla yenilerini keşfetmek amaçlarımızdan biridir.
Üyelerimizin geliştirdiği hipotezlerini, teoriye dönüştürmek için gereken
deneyleri yapabilecekleri olanağı sağlamak.
Deneyler daha önce denenmiş yada denenmemiş deneyleri veya yeni bir fikri
test etmek için yapılacak ve bilgi üretimini sağlayacak şekilde tamamen
bilimsellikle iç içe ve aynı kuralcılıkla isteyen herkesin katılabileceği ortamda
gerekli tedbirler eşliğinde yapılacaktır.
Yurt içinde ve yurt dışında bilimle ilgilenen diğer öğrenci Kulüblarıyla iletişim
sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek bir başka
amaçtır.
Karabük Üniversitesi Bilimtey Kulübü bilimsel çalışmalara destek ve olanak
sağlamak için çaba harcar.
Kulüb üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunacak sosyal etkinlikler
düzenler.
Üyelerin zihinsel ve bedensel becerilerini arttırıcı faaliyetlerde bulunur.
Madde 4: Etkinlikler;
Bilimtey Bilim Kulübü şu faaliyetlerde bulunur:
1. Karabük Üniversitesi Bilimtey Kulübü, diğer üniversite öğrencilerinin de
katılabileceği proje yarışmaları düzenler ve projeleri sergiler.
2. Üniversitede içerisinde yapacağı çalıştaylarla üyeler arasında bilgi
paylaşımını sağlar. Çalıştayın amacı belli bir konu üzerinde ileri düzeyde araştırma
yapılıp bunları diğer üyelerle paylaşmak ve onlarında bu araştırmaları yapmasını
sağlamaktır.
3. Bilimsel konularda çeşitli konferanslar, paneller, söyleşiler ve seminerler
düzenler.
4. Üyelerimizin aktif olarak yararlanabileceği www.bilimtey.com sitesini kurar
ve burada Kulübün etkinliklerinin takip edilmesini sağlar.
5. Üyelerimizin özgür ortamda ürettiği hipotezlerinin doğruluğunu araştırmak

için kontrollü deneyler yapmasına olanak sağlar.
Üyelerimizin zihin ve beden gücünü arttırıcı yarışmalar ve oyunlar düzenler.
Çalıştay için aylık katılım ücreti etkinliğe göre belirlenir. Bu alınan paranın bir
kısmı çalıştayı yapan kişinin ulaşım, yemek ve araştırmalarında kullanılmak üzere
kendisine verilir.
Madde 5: Üyelik:
Kulübe Karabük Üniversitesi öğrencisi olan her gönüllü üye olarak kabul edilir.
Kulüb üyelerimizin ismi Kulüb içinde araştırmacılardır.
Kulübün bütün birimlerindeki öğrenciler birer Kulüb üyesidir.
Kulübe üye olmak için, Kulüb danışmanına veya Kulüb öğrenci işleri
temsilcisin kişiye vereceği formu doldurması ve üyelik ücretini vermesi yeterlidir.
Üyelik ücreti tek seferlik 5 Türk Lirasıdır.
Madde 6: Onursal Üyelik:
Kulübümuzun her türlü çalışmasına manevi veya maddi açıdan yardımcı olan
lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora, fakülte mensubu yâda mezunu ve genel
kurul tarafından seçilebilinecek bir kişi onursal üyelik unvanını alabilir.
Onursal üyeler, Kulüb çalışmalarına aktif olarak katılabilirler. Ancak
haklarından yararlanamazlar. Üyelikten çıkarılmaları ancak genel kurul kararıyla
olabilir.
Madde 7: Üyelerin Görev ve Sorumlulukları:
1. Üye olan herkes tüzükte yer alan tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
2. Üyeler yönetim kuruluna fikir ve görüşlerini sunabilir.
3. Üyeler Bilimtey Kulübü dışındaki Kulüblara üye olabilirler. Görev
alabilirler.
4. Üyeler Kulübün düzenlediği her türlü etkinliğe katılabilirler.
5. Üyeler görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.
6. Üyeler Kulübün yapılacak olan üye toplantılarına katılmak zorundadırlar.
7. Hiçbir Kulüb üyesi üzerinde Kulübü temsil eden her hangi bir giysi ve/veya
aksesuar ile siyasi, dini, yasal olmayan ve yönetim kurulu tarafından izin
verilmeyen bir etkinliğe katılamaz.
8. Üyeler üye tam sayısının üçte ikisi kadar Kulüb üyesi imzası toplarlarsa
yönetim kurulunun yeniden seçilmesini sağlayabilirler.
Madde 8: Üyelikten Çıkarılma;
Bilimtey Kulübü üyesi aşağıdaki sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılabilinir:
1. Yapılan toplantılara mazeretsiz 3 den fazla katılmamak.
2. Üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmemek.
3. Kulüb amaç ve ilkelerine aykırı davranmak
4. Kulübün bir siyasi partinin uzantısı haline gelmesini hedeflemek veya bu
yönde çalışmalar yürütmek.
5. Kulüb içi ve Kulübün düzenlediği etkinliklerde amaç dışı söylem ve fiillerde
bulunmak.
Madde 9: Üyeliğin Düşmesi;
Herhangi bir sebeple Karabük Üniversitesi ile ilişiği kesilen üyenin üyeliği sona
erer.
Madde 10: Üyelikten Ayrılma;

Üyeler Kulüb resmi yazışma temsilcisine verecekleri yazılı başvuruyla
üyelikten ayrılabilirler.
Madde 11: Üyeliğin Geri Kazanılması;
Bilimtey Kulübü herhangi bir sebeple ile ilişiği kesilen üyenin Kulüb öğrenci
ilişkileri temsilcisine vereceği, kendi ürettiği hipotezle yazılı şekilde başvurması,
üyenin üyeliği tüzüğe aykırı durumu söz konusu değilse geri verilir.
Madde 12: Üyenin Hakları;
Kulüb üyelerine istemeleri halinde anlaşmalı olunan kitap evlerinden indirimli
alış veriş yapabilecekleri ve Kulüb etkinliklerine katılabilecekleri bilimtey üyelik
kartları verilir. Ayrıca Kulübümuzun sağladığı çeşitli olanaklarından yararlanabilir.
Üye Kulübün düzenlediği çeşitli etkinliklere, belirtilen ücreti ödemesi halinde
katılabilir.
Madde 13: Kulübün Organları;
Yönetim Kurulu:
Yönetim kurulu, faaliyet planını gerçekleştirmek ve Kulübü amaçlarına
ulaştırmak için her türlü karar ve yürütme yetkisine sahip organdır. Bir başkan, iki
başkan yardımcısı, bir strateji ve planlama kurulu temsilcisi ve öğrenci işleri
temsilcisi olmak üzere beş asil üç yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler bu beş
kişinin, çalıştıkları temsilciliklerde yönetim kurulunda olmayan üyelerdir.
Kulüb Başkan ve Yardımcıları;
1. Kulübün genel işlerinden sorumludur. Bu amaçla gerekli gördükleri
düzenleme ve denetlemeleri sağlar.
2. Kulübta gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikleri inceleyip, onaylar. Bu
etkinlikte özel görev ve sorumluluk alacak öğrencileri belirler.
3. Kulüb üyelerinden gelen önerileri ve eleştirileri inceler ve değerlendirir.
4. Kulüb başkan veya yardımcılığına seçilebilmek için, göreve başlama
tarihinden önce en az bir öğrenim yılı Kulüb içinde aktif olarak görev almış olmak
gerekir. Ayrıca Kulübe üç hipotez kazandırmış olması gerekmektedir.
Kulüb Resmi Yazışma Temsilcisi:
Kulüp toplantıları ve etkinlik raporlarını tutan başkan yardımcılarından
birisidir, yönetim kurulu üyesidir ve bir kişiden oluşur. Gelen-Giden Evrakları
tutmak ve düzenlemekle görevlidir.
Kulüb Strateji ve Planlama Kurulu Temsilcileri:
Kulübün yapacağı etkinlikleri belirleyen ve bunların yürütülmesini sağlayan
akademik yılsonunda tüm etkinliklerin raporlarını Sağlık-Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına sunan kuruldur. Bununla birlikte üyelerden gelen önerileri
değerlendirip, yönetim kuruluna taşıyan, birisi yönetim kurulunda olmak üzere üç
kişiden oluşan bir birimdir. Yönetim Kurulu Kararları ve Demirbaş Listesini
tutmak ve düzenlemekle de görevlidir.
Danışman ve Öğrenci İşleri Temsilcisi:
Kulübün üniversite çapında tanıtımını sağlayan ve üye olacaklara bilgi veren
ayrıca üyelerin etkinliklere kayıtlarını yapacak kişilerdir. Üye kayıt defterini
tutarlar ve düzenlerler. Bu birim birisi yönetim kurulunda olmak üzere üç kişiden
oluşur.
Kulüb Denetleme Temsilcileri:

Kulüp faaliyetlerinin, kulüp tüzüğüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını
denetler. Aynı zamanda yönetim kurulu kararıyla üyeye verilen yaptırımı uygular.
Bu birim üçü asil biri yedek olmak üzere dört kişiden oluşur.
Kulüb Dış ilişkiler Temsilcisi:
Kulübün ülke dışındaki faaliyetler hakkında bilgi edinmesini, yazılan
makalelerin dilimize çevrilmesini ve çeşitli bilim adamlarının ülkemize
getirilmesini sağlar. Bu birim bir kişiden oluşur.
İç ilişkiler Temsilcisi:
Kulübün ülkemiz üniversitelerindeki diğer bilim kulüpleriyle ortak yürüteceği
çalışma ve faaliyetlerinin yürütülmesini, ülkemiz profesörlerini üniversitemize
getirimini sağlar. Bu birim üç kişiden oluşur.
Kulüb Mali ve Bütçe Planlama Temsilcisi:
Kulübün etkinliklerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan mali kaynağı
üniversite içinden veya dışından bulmak, bu kayıtları tutmakla görevlidir. GelirlerGiderler ve Gelir Makbuzunu tutarlar ve düzenlerler. Aynı zamanda diğer başkan
yardımcısı olan bu kişi muhasip üyedir. Bu birim bir kişiden oluşur.
Kulüb Olay Düzenleyici Temsilciliği:
Kulüp tarafından yapılacak etkinlerin nerede, nasıl ve hangi şartlarda
yapılacağını belirler ve bu etkinliklere katılacak olan kişilerin buraya gelme
koşullarını sağlar. Bu birim üç kişiden oluşur.
Kulüb Afiş Düzenleyici Temsilciliği:
Kulübün üniversitemize ve dışarıya tanıtılması için basılacak olan afişlerin
tasarımını yapar ve nerelere asılacağını belirler. Bu birim üç kişiden oluşur.
Madde 14: Kulüp Şubesi Açma ve Kapatma Koşulları
Bilimtey Kulübü Tüzüğü dâhilinde merkez yerleşke dışındaki yerleşkelerde
aynı amaca yönelik şubeler yönetim kurulu ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
başkanlığı izni ile açılabilinir. Bu şubeler kendilerine ait üye kayıt defteri ve gelen
giden evrak defterlerini tutarlar. Ayrıca kulüp içerisinde özel bir konuda araştırma,
etkinlik veya sunum yapacak kişiler için topluluğa bağlı şube oluşturup
özelleştirilebilinir. Kulüp şubeleri amacının dışına çıkması, programını
gerçekleştirmemesi veya izinsiz düzenlenen faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu
oylaması sonucu salt çoğunlukla kapatılabilinir.
Madde 15: Tüzük Değişikliği;
Bilimtey Kulübü tüzüğü yönetim kurulu ve Karabük Üniversitesi Senotasu
tarafından değiştirilebilinir. Bu değişiklikler genel kurula katılan üyelerin
oylamadaki salt çoğunluğu ile gerçekleştirilebilinir.
Madde 16: Kulübün Fesih ve Tesviyesi;
Kulübün feshine karar verme yetkisi genel kurulundur. Fesih İstemi kurulda
yapılacak oylamada beşte dört çoğunlukta kabul edilirse kulüp feshedilir.
Madde 17: Diğer Hükümler;
1. Bu tüzükte boşluk bulunması halinde yönetim kurulunun alacağı karar
uygulanır.
2. Bu tüzük hükümlerini Bilimtey Yönetim Kurulu Üyeleri yürüttür.
Madde 18: Geçici Madde;
Kulüb organları oluşana kadar Kulüb işlerini ve düzenlemelerini internetten

başvuru yapmış ve aktif olarak toplantıya katılan kurucu üyeler tarafından yürütür.
Karabük Üniversitesi Bilimtey Bilim Kulübü Tüzüğüdür.
Bilimtey Topluluğunun Genel Anlamda Üniversitelerdeki Amacı
Üniversitelerimizde köklü ve organize bilimsel alanda çalışan öğrenciler
yetiştirmek.
Üniversitelerimizdeki bilimsel faliyetleri arttırmak.
Üniversite içinde aktif olarak organizasyonlar ve konferanslarla üniversite
öğrencilerini bilinçlendirmek. Bunların yanı sıra topluluğumuzun üyelerinin
bulunduğu üniversitelerlede, birlikte; ortak bir bilimsel proje yarışması yapmak.
Bunu üniversiteler arasında bir yarışa dönüştürmek.
Tüm üniversitelerdeki özel amacımız
Üniversitelerimizi dünyanın ilk 500 üniversiteleri arasına sokmak.
Üniversite içindeki ayrımsallaşma ve çatışmayı bitirip, öğrencilerin asıl yapması
gereken şeyin ders çalışmak, kendini geliştirmek ve ilim sahibi olmak olduğunu,
örnek olup göstermek.
Üniversite isimlerimizin bir övünç kaynağı haline gelmesini sağlamak.
Kısacası amacımız, üniversitelerimiz, ülkemiz, dünyamız için bilim yapmak ve
kendimizi geliştirmektir.
Bilimtey Topluluğunun İnternetteki Amacı
İnternet hızla gelişen ve hızla büyüyen bir teknolojik çığlık. Ve bu çığlığa
seslerini katan bazı art niyetli siteler bu ülke gençlerinin vakitlerini almakta ve
zihin bulandırmaktadır.
Günümüz gençlerinin vakitlerinin çoğunu ayırdıkları bu ortamda zamanlarını
kendilerini geliştirecek şekilde kullanmaları ve seviyeli bir sitede dolaşmanın
keyfini sürecekleri bir site kurmak, var olan bilgiyi buradan aktarmak, ülkemiz
gençlerini bilime özendirmek amacıyla böyle bir sistem kurulması amaç
edinilmiştir.
İnternet Sitesi İşlevi ve Kapasitesi
Ayrıca internetin getirdiği olanakları kullanarak daha iyi yapılanmış bir topluluk
olmak hedeflenmiştir. Bu site ile topluluğun tanıtımı, işlevi, amaçları, hedefleri,
yürütülüşü ve üyelerinin topluluk hakkındaki fikirlerini hızlı şekilde aktarmaları
sağlamak amaç edinilmiştir.
Bilimtey Bilim Sitesi sunucuları türkiyeden çalışan %98 lik çalışma oranı ve
saniyede 100 Mb. destekleyen altyapısıyla hizmet vermektedir. Site dünyanın dört
bir yanından tıklanmaktadır. Bunu bu sayfanın en altında yer alan site istatistiğini
tıklayarakta görebilirsinz. Sitenin günlük ortalama farklı kullanıcı sayısı
[05.12.2006 itibariyle] 450 kişidir. Ve günde 10000 kişiye hizmet verebilme

kapasitesine sahiptir.
Bilimtey Topluluğunun Ülkemiz Üzerindeki Hedefi
Ülkemize eğlence değil bilim toplumu kazandırmak.
Yurdumuzun her yerine eğitim hakkının ulaşmasını sağlamak ve oradaki bireylere bilim
sevgisini aşılamak.
Türkiyedeki tüm üniversitelerde ortak çalışan bir bilim örgütü kurmak.
Ülke içindeki amacımız; hizmet edilen değil, hizmet eden bireyler yetiştirmektir.
Bilimtey Topluluğunun Ülke Gelişimindeki Amaçları
Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacak fikri hür, vicdanı hür bireyler yetiştirmek.
Ülkemiz şirketleri tarafından aranan bireyler yetiştirmek.
Ülkemiz bilgi birikimini arttırarak dışa bağımlılığı azaltıp, ülkenin gelişimini hızlandırmak.
Bu ülke toprağı için gözünü kırpmadan can verenlerin, kanını son damlasına kadar
akıtanların, uğrunda öldükleri bu ülke davasını göğüsleyecek ve hakkıyla yerine getirecek
bireyler yetiştirmek amacımızdır.
Topluluk olarak gelişmemizde kısırlık olarak gördüğümüz hiçbir siyasi mantık ve faliyetle
bir alakamız yoktur ve hiçbir zamanda böyle oyuncaklara bulaşmadan ülkemizi ve
bayrağımızı bu dünyanın en yüksek yerine dikmeyi kendimize görev, şeref ve vazife biliriz.
Atamızında dediği gibi;
Türküz, Övünüyoruz, Çalışıyoruz, Güveniyoruz!.

Bilimtey Topluluğunun Ülkemiz Üzerindeki, Dünya Çapındaki Hedefi
Dünyaya katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek.
Yurdumuz ve dünyadaki barışın bilimle sağlacağına inanan Mustafa Kemal'in "Yurtta sulh
cihanda sulh!" sözünü gerçekleştirmeye çalışmak.
Ülkemizi Çağdaş ve Muassır Medeniyetler seviyesine çıkarmak ve geçmek.
Bilimtey Topluluğunun Üniversitelerimiz Üzerindeki Dünya Hedefi
Üniversitelerimizi dünya çapında tanınmış hale getirmek.
Başta Karabük Üniversitesini en iyi ilk 500 üniversinin içine sokmak.
Türk üniversitelerinin dünya çapındaki saygınlığını arttırmak ve dünyaya katkı sağlayacak
yeni fikir ve teknolojilerini geliştirmesini sağlayacak bireyler yetiştirmek.
Bilimtey Kelimesinin Anlamı
Türkçemiz de -tey ve -tay ekleri eklendiği sözcüğe yapıldığı yer, yapan topluluk anlamı
katmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Kurultay ,Sayıştay,Danıştay ,Yazıştay... gibi.
Bilimteyde bu dil mantığı kullanılarak üretilmiş bir sözcüktür ve günümüzde üniversite
yerine kullanılan evren kent sözcüğüne rakiptir. Bilimteyin asıl anlamı bilimin yapıldığı yer,
bilimi yapan topluluk demektir.
Bilimteyin duyabileceğiniz yerler...

Bilimtey kelimesini bir yayın evi ismi olarak duyabilirsiniz. Çünkü bu sözcüğün ilk ortaya
atılmasını sağlayan Prof. Dr. Ahmet Ercan nın yayın evi tarafından basılmış kitapları
okumanız mümkün.
Ayrıca bilimteyi bir yer altı araştırma şirketi olarakta duymuş olabilirsiniz. Ama
bilimtey.com bunlardan tamamen bağımsız olarak kurulmuş ve bilime hizmet etmek için
açılmıştır. Bu arada unutulmamalıdır ki bu sitenin bir topluluğu yoktur. Topluluğun sitesi bu
sitedir.

