Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden
oluşur;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanım
Kulübün amaç ve faaliyetleri
Üyelik tanımı ve koşulları
Yönetim Kurulu Üyeleri
Tüzük, Organlar ve İşleyişleri
Evrak ve Defterler

Madde 1 - TANIM
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü, ülkemizde sosyal ve psikolojik
bilimlerin tanınması, toplumdaki farklılaşmalara ışık tutulması ve kültürel faaliyetlerle
sosyalleşmenin öneminin vurgulanması amacıyla kurulan, gönüllülük esas alınmış bir
kulüptür.

Madde 2 - AMAÇ VE FAALİYETLER
2.1 - Hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gütmeksizin, üniversite öğrencileri arasında
gönüllülük esasına dayalı olarak sosyo-kültürel bilinci yaygınlaştırmak ve mevcut sosyal
bilince katkı sağlamak amacındadır.
2.2 - Yaşadığımız toplum ve çevre içerisinde bulunan insanların yanlış sosyalleşmesini
engellemek ve onları bu konu hakkında bilinçlendirerek topluma kazandırmaya teşvik
etmektedir.
2.3 - Psikoloji ve toplumda yaşanan iletişim sorunlarına somut bir çözüm getirmek ve
getirilen çözümlerin devamlılığını sağlamak.
2.4 - Teorinin yanına uygulamayı da katarak toplumda kolektif bir bilinç uyandırmak.
2.5 - Eğitici seminerler ve sempozyumlarla öğrencilere yeni kazanımlar sağlamak.
2.6 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel gelişimlerini sağlayacak
gezi ve faaliyetler düzenlemek.

2.7 - Ülke çapında ve uluslararası alanlarda yer alan eğitim kurumlarıyla iletişime geçerek
sosyal ve psikolojik alanlarda çalışmalar yapmak.
2.8 - Aile içerisinde yaşayan ebeveyn ve çocuk ilişkisinin sosyalleşmesi açısından
çalışmalarda bulunmak.
2.9 - Çocukları, gelişim döneminde bulunan bireyleri sosyal ve mental açıdan topluma
kazandırabilmek.

Madde 3 - ÜYELİK
3.1 - Tüm Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal
Topluluk Kulübü’ne üye olabilirler.
3.2 - Üyelikler, aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Kulübün aktif üye sayısı yirmi kişiden
az olmaz. Bir akademik yıl boyunca kulübün çalışmalarına katkısı olmayan üyelerin oy
kullanma ve seçilme hakları yoktur.
3.3 - Kulüp Yönetim Kurulu, her öğrenim yılı başına aktif üye seçiminde gözeteceği kriterleri
tüm üyelere bildirir, Genel Kurul’un onayına sunar ve 2/3 çoğunluğun kararıyla bu kriterler
saptanmış olur. Bu kriterler, sadece o yıl sonundaki aktif-pasif üye seçimi için geçerlidir.
Yönetim Kurulu, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü veya üyeler tarafından istendiğinde
aktif-pasif üye kararlarına gerekçe gösterebilmelidir.
3.4 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli, Genel
Kurul’un salt çoğunluğunun onayıyla kulübe fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler.
Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
3.5 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi camiası dışında kalan kişiler, kulübe üye olamazlar.
Ancak Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler Rektörlük onayıyla
çalışmalara katılabilirler.
3.6 - Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulu’nun teklifinin Genel Kurul’un 2/3 çoğunluğunca
kabul edilmesiyle olur.

3.1 - ÜYELİK KOŞULLARI
3.1.1 - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencisi olmak.
3.1.2 - Kanunlarca kabul edilmeyen bir örgüte üye olmamak.
3.1.3 - Her yıl güz dönemiyle beraber kayıt yenilemek.

3.1.4 - Sosyal Topluluk Kulübü için üyelik formu doldurarak kulüp yönetim kuruluna
başvuruda bulunmak.

3.2 - ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI
3.2.1 - Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.
3.2.2 - Üyelerin birer oy hakkı vardır ve bu hak başkasına devredilemez.
3.2.3 - Kulüpte bir yılını doldurmuş her asil üye yönetim kurulu üyesi olmaya aday
gösterilebilir.
3.2.4 - Kulüp üyeleri her toplantıya katılma ve görüş bildirme hakkına sahiptir.

3.3 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

3.3.1 - Yönetim Kuruluna istifa dilekçesi veren her üye ayrılma hakkına sahiptir.
3.3.2 - Üyelikten çıkarılma Kulüp Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun gerekçelendirilmiş
onayı ile gerçekleştirilir.
3.3.3 - Kulübü amaç ve faaliyetlerinden saptırmaya yönelik hal ve hareketlerde bulunanların
Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın yerine getirmediği takdirde
üyelikleri fesh edilir.
3.3.4 - Sosyal Topluluk Kulübü adı altında Yönetim Kurulunun karar aldığı etkinlik ve
faaliyetler dışında yapılan çalışmalardan Sosyal Topluluk Kulübü sorumlu olmaz bu
davranışta bulunan üyeler üyelikten men edilir.
3.3.5 - Kulübün düzenlediği toplantılara ikiden fazla mazeretsiz katılmama durumunda
Yönetim Kurulunun kararınca üyeliği fesh edilir.

Madde 4 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Kulüp Danışmanı :Yrd.Doç. Dr. Zeynep SET
Başkan : Mehmet Akif GÜL
Başkan Yardımcısı : Ömer Fazıl GÜLER
Yazman : Büşra TAVLAYAN

Sayman : Muhammed Enes DELİKUŞ
Genel Sekreter : Leman SAĞLAM
Denetleme Kurulu: (BELİRLENECEK )?

Madde 5 - ORGANLAR VE İŞLEYİŞLERİ

5.1 - ORGANLAR

5.1.1 - GENEL KURUL

5.1.1.1 - Sosyal Topluluk Kulübünün aktif üyelerinden oluşur.
5.1.1.2 - Genel Kurul yılda en az üç defa toplanır.
5.1.1.3 - Genel Kurul toplantıları gündemi, yeri ve saati en az 1 hafta önce üyelere duyurulur.
5.1.1.4 - Yönetim Kurulu toplantılarında 2/3 çoğunluk olma şartı vardır.
5.1.1.5 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul veya Denetim Kurulu öneri ile ya da üyelerin üçte
birinin talebi ile olağanüstü toplanır.
5.1.1.6 - Genel Kurul toplantıları yeterli üye sayısı ile toplanmayı bekler ancak ilk toplantıda
yeter sayıya ulaşılamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
5.1.1.7 - Genel Kurul öğretim yılı başında etkinlik programını, öğretim yılı sonunda faaliyet
raporu ve Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlar.

5.1.2 - YÖNETİM KURULU

5.1.2.1 - Her akademik yıl sonunda bir sonraki yıl için Genel Kurul tarafından seçilen
Yönetim Kurulu bir Başkan, Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir Yazman ile bir veya üç
üyeden oluşur.
5.1.2.2 - Kulüp Danışmanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir, ancak oy kullanamaz.

5.1.2.3 - Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır toplantılara kulüp başkanı, onun
bulunamaması halinde başkan yardımcısı yetki sahibidir. Bu toplantılara yedek üyelerde
katılabilir ancak oy hakları yoktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
5.1.2.3 - Geçerli mazereti olmayan ve üst üste üç defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu
üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine ilk yedek üye geçirilir.
5.1.2.4 - Yönetim Kurulu kulüp üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.
5.1.2.5 - Yönetim Kurulu danışman, çalıştırıcı veya fahri üyeleri toplantıya davet edebilir
ancak bu kişilerin oy hakkı yoktur.

5.1.3 - DENETLEME KURULU

5.1.3.1 - Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun dışından iki asili, bir yedek üyeden oluşur.
Genel Kurul tarafından akademik yıl sonunda bir sonraki yıl için seçilir.
5.1.3.2 - Kulübün bütçe ve hesap ile ilgili makbuzlarını inceler. Rapor ve önerilerini Yönetim
Kurulu, kulüp başkanı veya başkanlığa iletir.
5.1.3.3 - Kulüp adına alınan demirbaşların kaydını tutarak gerekli makamlara bildiri.

Madde 6 - EVRAK VE DEFTERLER

Aşağıdaki belge ve defterler kulüpte bulundurulur ve istenildiğinde sunulur.
6.1 - Üye kayıt defteri
6.2 - Yönetim Kurulu tutanak
6.3 - Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri
6.4 - Üye aidat makbuzları

