NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRKÇÜ GENÇLİK KÜLÜBÜ
TÜZÜĞÜ
MADDE- 1: TANIM
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Atatürkçü Gençlik Kulübü, ülkemizde Atatürk’ün
tanıtılması ve mevcut kaynak potansiyelinden üniversite bünyesinde bulunan bütün
öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla kurulan gönüllü bir öğrenci organizasyonudur.
MADDE- 2: AMAÇLAR
1. Atatürk’ü anlatmak, anlamak, öğretmek, öğrenmek.
2. Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde okuyan öğrencilerin tarihini kuvvetlendirmek.
3. Eğitici seminerler ve panellerle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını doğru hedeflere
yönlendirmek.
4. Kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlemek.
MADDE-3: ÜYELİK



ÜYE OLMA:
Her Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencisi üye olma hakkına sahiptir.
ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI
Üyeler, Nuh Naci Yazgan Atatürkçü Gençlik Kulübünün üyelerine sunduğu
imkânlardan faydalanma hakkına sahiptir. Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılma
ve görüş bildirme hakkına sahiptir. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Üyelik, söz konusu
öğretim yılı bittiğinde sona erer. Kulübün amaç ve faaliyetlerine uygun olmayan bir
durum halinde üyelik Yönetim Kurulu tarafından fesh edilir ve söz konusu üyenin
N.N.Y.Ü. Atatürkçü Gençlik Kulübü adına yaptığı faaliyetlerden N.N.Y.Ü. Atatürkçü
Gençlik Kulübü sorumlu olmaz. Her N.N.Y.Ü. Atatürkçü Gençlik Kulübü üyesi neden
görmeksizin yazılı bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak üyeliğini iptal
ettirebilir.
MADDE-5: GENEL KURUL: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri Genel
Kurul’u oluşturur. Genel Kurul Kasım ve Mart ayında yılda iki kez toplanır. Genel
Kurul Kulübün en yetkili organıdır. Yasalar, tüzük ve Kulübün amaç ve çalışma
konuları yönünde yönetim kurulunun aldığı kararları onaylar, değişiklik önermelerini
Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, geçmiş yılın
faaliyet raporunu ve söz konusu yılın da faaliyet raporunu sunar.
YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu, faaliyet planını gerçekleştirmek ve Kulübü amaçlarına ulaştırmak
için her türlü karar ve yürütme yetkisine sahip organdır.

HAK VE SORUMLULUKLARI: Yönetim Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayında
gerçekleştirilir ve görev teslimi yapılır. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara katılmak
zorundadır. Aksi durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerinin geçerliliği
Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Mazeretsiz üç toplantıya katılmayan Yönetim
Kurulu üyesinin üyelik hakkı fesh edilir, yedek üyelerden biri kurulca Yönetim
Kuruluna seçilir. Kararlar oy çoğunluğuna göre belirlenir. Yedek üyeler oy
kullanamaz. Yönetim Kurulu’nun amaçları gerçekleştirmek için tüzük dışı konularda
karar vermeye ve yapı değişikliğine gitmeye oy birliği ile yetkisi vardır. Topluluk alt
gruplarının da çalışma ve önerileri hakkında kararlar verir.
MADDE-4: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Başkan seçilebilmek için göreve başlama tarihinden önce
en az bir eğitim yılı Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmış olma koşulu aranır.
HAK VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Kurulu başkanı Kulübün en yetkili temsilcisidir. Tüm koordinatörlüklerin
denetiminden ve uyumundan sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının usulüne uygun bir
şekilde toplanmasını sağlar ve toplantı gündemini belirler.
BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan yardımcısı seçilebilmek için göreve başlama tarihinden
önce en az bir eğitim yılı Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmış olmak koşulu aranır.
HAK VE SORUMLULUKLARI:
Başkanla birlikte tüm koordinatörlüklerin uyumundan ve denetiminden sorumludur.
Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
Yazman: Topluluk toplantılarda karar kayıtlarını tutar.
Sayman: Topluluk bütçesinden sorumludur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
En az bir yıl topluluk yönetiminde görev yapma şartı aranan başkanlık ve başkan yardımcılığı
görevleri dışında her Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Atatürkçü Gençlik Kulübü üyesi yönetim
kurulu üyesi olabilir. Başkan ve başkan yardımcısı olabilmek için üyelerin yukarıda belirtilen
şartları karşılamaları gerekir. Yönetim Kurulu yedek üyeliği için herhangi bir koşul
aranmamakta birinci ve ikinci sınıf öğrencisi olmak yeterli bulunmaktadır.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:
N.N.Y.Ü. Atatürkçü Gençlik Kulübünün amaç ve faaliyetlerine uyulmadığı takdirde Yönetim
Kurulu üyeliği, diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından fesh edilir ve söz konusu üyenin
N.N.Y.Ü. Atatürkçü Gençlik Kulübü adına yaptığı faaliyetlerden topluluk sorumlu olmaz.
Yönetim Kurulu üyesi neden göstererek istifa etme yetkisine sahiptir. Gerekli görüldüğü
hallerde, bir yönetim kurulu üyesinin istifası diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile
istenilebilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ:
Yönetim Kurulu seçimleri iki turda gerçekleştirilir. İlk turda çarşaf listelerin oylanması ile asil
üyeler seçilir. Daha öncesinde bir yıl süreyle Yürütme Kurulu’nda görev yapmış her başkan
adayı tüzükte belirtilen koşulları taşıyan topluluk üyelerinden kendi aday listesini
oluşturabilir. Çarşaf listeler oylanır ve en çok oyu alan liste Yönetim Kurulu’na seçilir. İkinci
turda yedek üyelerin seçimi bireysel adaylıkların oylanması ile gerçekleştirilir. Birinci ve
ikinci sınıflardan aldıkları ikişer kişi aldıkları oy çokluğuna göre yedek üyeliğe seçilir.
MADDE-5: KOMİSYONLAR
Topluluk Alt Komisyonları; yapı, amaç ve faaliyetlerinin yazılı olduğu dilekçelerle Yürütme
Kurulu’na başvururlar. Yürütme Kurulu kararıyla çalışmalarına başlarlar.
MADDE-6: BELGELER VE DEFTERLER
(1) Düzenlenmesi gereken belgeler ve defterler şunlardır:
a) Üyelerin iletişim bilgilerini ve aktif veya pasif üye olduklarını belirten üye kayıt defteri,
b) Yönetim kurulu ve genel kurul karar defteri,
c) Kulübün kullanması için verilmiş demirbaşlar için demirbaş defteri,
ç) Düzenlenen her faaliyette, katılımcı veya destekleyen bir işletmenin katkısı varsa, sözleşme
belgeleri, faturalar ve gelir-gideri gösteren resmi belgeler, akademik danışmanın
sorumluluğunda düzenli olarak tutulur. Faaliyet sonunda bu belgeler ÖFK' ya rapor olarak
sunulur. ÖFK gerekli gördüğünde sözlü veya yazılı olarak açıklama isteyebilir.
MADDE-7: DİSİPLİN İŞLERİ DİSİPLİN İŞLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
(1) Kulüp faaliyetleri kapsamında bu Tüzük amacına ters düşen ya da Yükseköğrenim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan üyeler
hakkında kulüp akademik danışmanı, yönetim kurulu ya da ÖFK’ nın önerisi ve
Rektörlük onayı ile öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.
MADDE-8: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Yönergesi, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite
Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
MADDE-9: YÜRÜRLÜK
(1) Bu tüzük rektörlük onayından sonra yürürlüğe girer.
MADDE-10: YÜRÜTME
Bu Tüzük hükümlerini akademik danışman yürütür.

