
SABANCI ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ 

 

I. KULÜP KİMLİĞİ: 

 
a. Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Siber Güvenlik kulübüdür. Kulüp kısaca SU Cyber olarak 

adlandırılacaktır. SU Cyber kulübü Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 

Sabancı Üniversitesi Orhanlı Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür. 
 

II. KULÜP AMACI: 

 
a. Sabancı Üniversitesinde Siber Güvenlik hareketlenmesi oluşturup, öğrencileri bu alana 

daha çok yöneltmek, bu doğrultuda etkinlikler oluşturmak. 

 
b. Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden dileyenleri siber güvenlik alanında bilgilendirip, bu 

öğrencilere temel ve ileri düzey eğitimler vermek. 
 

c. Kulüp üyelerinin sorumluluk alma, görev bilinci, takım ruhu bilinçlerini geliştirmek. 
 

d. Günümüz modern teknoloji çağında çoğalmış olan siber saldırılar hakkında insanları 

bilinçlendirmek. 
 

e. Sabancı Üniversite öğretim üyeleri ve siber güvenlik uzmanlarının kulüp üyeleriyle 

tanışmasını sağlamak. 
 

f. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu ve ülkemizi temsil edebilecek bir topluluk 

oluşturmak. 

 
III. KULÜP ETKİNLİKLERİ: 

 

a. SU Cyber kulübü; siber güvenlik alanında konferans, yarışma, seminer, söyleşi ve daha 
birçok etkinlik düzenler ve katılır. 

b. Talep edilmesi durumunda diğer kulüplerle ortak etkinliklerde bulunur, eğitimler 

düzenler. 
 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ: 

 
a. Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak, 
b. Senelik veya dönemlik toplantılardan en az birine katılıp iletişim bilgilerini vermek, 

c. Kulüp düzeni ve kurallarına uymak gereklidir. 
 

V. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ: 
 



a. Yönetim Kurulu Üyeliği: Kulübün Teknik Kurulu’nda bulunan departman liderleri ve 

Organizasyon Kurulu altında bulunan Tanıtım-Tasarım ve Sponsorluk departmanlarında 

yönetici görevlerinde bulunan üyelerdir, kulüp başkanı da yönetim kuruluna dahildir.  

b. Aktif Üye: 

i. Düzenlenen etkinliklerde ve kulübün işleyişinde aktif rol almak isteyen 
üyelerden oluşur. Üyenin aktifliği üyenin katılımına ve kulübe katkılarına göre 

belirlenir. 

ii. Kulübün belirtilen departmanlarında aktif rol oynama hakkına sahiptirler. 

c. Pasif Üye: 

i. Tüm yıl boyunca alım açıktır, pasif üye konumundakilere kulübün düzenleyeceği 

tüm etkinlikler ve kulübün kararları haber verilir. 

d. Departman Liderleri: 

Organizasyon ve Teknik Kurulunda bulunan çeşitli departmanların başındaki 

kişilerdir.  

i. Tersine Mühendislik Departmanı: 

1. Tersine mühendislik konusunda, Sabancı Üniversitesinde lisans 

düzeyinde eğitim almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 

2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 
planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

ii. İnternet Uygulaması Güvenliği Departmanı: 

1. İnternet sitesi uygulama güvenliği konusunda, Sabancı Üniversitesinde 

lisans düzeyinde eğitim almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 

2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 
planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

iii. Kriptografi Departmanı: 

1. Kriptografi konusunda, Sabancı Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim 

almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 



2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 
planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

iv. Adli ve Çeşitli Analiz Departmanı: 

1. Adli ve Çeşitli Analiz konusunda, Sabancı Üniversitesi’nde lisans 

düzeyinde eğitim almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 

2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 
planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

v. Tanıtım ve Tasarım Departmanı: 

1. Tanıtım ve Tasarım konusunda, Sabancı Üniversitesi’nde lisans 

düzeyinde eğitim almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 

2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 
planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

vi. Sponsorluk Departmanı: 

1. Sponsorluk konusunda, Sabancı Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim 

almakta olan, en yetkin ve istekli kişidir. 

2. Bu kişi Teknik Kurul altında bulunan diğer departman liderlerinin oy 

birliği ile göreve gelmelidir. 

3. Departman içerisinde dönem boyunca yapılacak olan etkinliklerin 

planlanması, bu planların yürürlüğe geçirilmesi ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesinden sorumlulardır 

e. Kulüp Başkanı: 

i. Kulüpteki tüm işleyişler hakkında mutlak söz sahibi olan kişidir, departman 

liderleri tarafından oy çokluğu ile seçilir. 

f. Departman üyeleri: 

i. Aktif üyelerden oluşur, departman liderlerinin verdiği görevleri yapmakla 

sorumludur. Her departmanın ayrı bir üye topluluğu vardır.  



VI. KULÜP İŞLEYİŞİ : 

 
a. Aktif üye olma süreci ve aktif üyelik: 

 

i. Kulüp etkinliklerine düzenli olarak katılan ve kulüp işleyişine katkıda bulunan 
pasif üyeler, yönetim kurulunca aktif üyeliğe yükseltilir. 
 

ii. Aktif üyeler departmanlarda rol oynar, departman liderliğine ve başkanlığa 
kadar yükselebilirler.  
 

b. Pasif üyelik: 
 

i. Kulübe katılan her üye pasif üye olarak katılır, her etkinlik ve hareketten 
haberdar olurlar. 

 
c. Departman Liderleri: 

 

i. Teknik kurul departman liderleri diğer teknik kurul departman liderleri 
tarafından oy birliği ile seçilir, her departman lideri dönem sonunda bir aktif 
üyesini aday olarak göstermek zorundadır.; organizasyon kurul departmanlar 

liderleri ise kulüp başkanı tarafından atanır.  Amaçları kulüp üyelerine eğitimler 
vermek ve kulüp işleyişini düzenlemektir. Tüm departman liderleri bir yönetim 
kurulu üyesidir. 

 
d. Kulüp Başkanı: 

 

i. Kulübün tüm yönetim işlerinden sorumludur, yönetim kurulu tarafından oy 
çokluğu ile her bahar dönemi sonunda seçilir.  

ii. Başkanın başkan seçimi ve güvenoyu haricindeki tüm işlemlere karşı veto hakkı 

bulunmaktadır. 

 

e.  Genel Toplantılar:  

i. Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir. 

Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin veya üye adaylarının etkinlik 

zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik 

önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen aktif üyeler veya üye adayları 

uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik grupları kurarlar ve bu etkinlikler için 

zaman çizelgelerini sunarlar. Kararlar, yönetim kuruluna varılarak alınır, bu 

yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur. 

f. Seçim Esasları:  



i. Yönetim kurulunda aksine karar verilmedikçe yönetim kurulu seçimleri her 

bahar döneminin sonunda yapılır. İsteyen üyeler, istedikleri görevler için 

adaylıklarını koyarlar. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten 

sonra yapılır. Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla, departman liderleri 

ve başkan seçilir.  Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer 

toplam üye sayısının yarıdan fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki 

toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak 

çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı 

durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye 

sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki 

aşamaya kalır. Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun 

oyunu alan aday göreve seçilir. Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, 

üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev 

için aynı esaslarla seçim yapılır. Toplam üye sayısının %51’i kadar üyenin 

talebiyle, bir görev için güven oylaması yapılabilir. Toplam üyelerin mutlak 

çoğunluğunun olumsuz oyunu alan üye, görevden düşer. 

VII. DİĞER HÜKÜMLER: 

a. Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:  

i.  Tüzük her sene başında yeni üyelerin de katılacağı Yönetim kurulu toplantısında 

tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanı onayı alınarak 

yürürlüğe konur. 

ii.  Tüm aktif üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan 

bağımsız olarak kulüp içinde eşit statüye sahiptirler. 

iii. Kulüp içinde tüm kararlar, yönetim kurulu tarafından karar alma yetkisinin 

verildiği durumlar hariç, sadece yönetim kurulunda yapılan oylama veya 

yönetim kuruluna ulaşma sonucu verilir. 

iv. Kulüpte başkan hakkında güvenoyu toplama hakkı tüm yönetim kurulu 

üyelerinde saklıdır. Bu seçim başktan tarafından vetolanamaz. 

 



  

 

 
 

 


