T.C NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ YAŞAM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
Amaç
MADDE 1-(1) Engelsiz Yaşam Kulübünün amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencilerini engellere ve engellilere karşı bilinçlendirip
farkındalık yaratmak,
b) Bu doğrultuda üniversite genelinde öğrenciler ve öğretim elemanları ile aktif iletişim kurmak,
c) Okulumuzdaki engelli arkadaşlarımızın talep, şikayet ve ihtiyaçlarını dinleyerek uygun
mercilere iletmek,
d) Engellilerin ihtiyaçlarına dikkat çekecek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabilecek
etkinlikler düzenlemek,
e) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ortak projeler üretmek,
f) Engelsiz yaşam alanında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek kulüp üyeleri ve
üniversitemiz öğrencileri arasında bilgi paylaşımı sağlamak,
g) İmkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi engellilere maddi ve manevi destek olmak,
h) Sokak röportajları yaparak engelli vatandaşlarımız ile iletişim kurmak,
i) Sosyal sorumluluk projelerine destek ve dahil olmak,
j) Engelliler okullarına düzenli ziyaretler yapılması ve beraber çalışılması,
k) Okuldaki diğer kulüpler ile ortak çalışmalar yürütmek,
l) Engelliler ile çalışan psikolog ve fizyoterapistler ile iletişime geçerek bu uzmanlar arasında
eşgüdüm sağlama, bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve bu uzmanların engelliler ile ilgili bilgi ve
deneyimlerinden yararlanmak ve ortak projeler hazırlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu tüzük Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde kurulan Engelsiz Yaşam Kulübünün
sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel alanlarda yapacağı etkinliklerin ve diğer çalışmaların
düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Üyelik
MADDE 3- (1) Her Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencisi üye olma hakkına sahiptir.
(2) Üyeler, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Engelsiz Yaşam Kulübünün üyelerine sunduğu
imkanlardan faydalanma hakkına sahiptir.
(3) Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılma ve görüş bildirme hakkına sahiptir.
(4) Üyelik, söz konusu öğretim yılı bittiğinde sona erer.
(5) Kulübün amaç ve faaliyetlerine uygun olmayan bir durum halinde söz konusu üyelik
Yönetim Kurulu tarafından feshedilir.
(6) Her üye, neden belirtmeksizin yazılı bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak
üyeliğini iptal ettirebilir.

Genel Kurul
MADDE 4- (1) Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Engelsiz Yaşam Kulübü üyeleri Genel Kurul’ u
oluşturur.
(2) Genel Kurul, kulübün en yetkili organıdır.
(3) Ekim ve Mart ayında olmak üzere yılda iki kere toplanır.
(4)Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları onaylar, değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
(5) Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, geçmiş yılın ve söz konusu yılın faaliyet raporunu
sunar.
(6) Kulübün üyelerinin 2 /3’ünün talebiyle genel kurul olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 5-(1) Yönetim Kurulu, genel kurulda seçilen beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar
yedek üye seçilebilir.
(2) Yönetim Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayında gerçekleştirilir ve görev teslimi yapılır.
(3) Yönetim Kurulu aylık toplanmak zorundadır. Mazeretsiz iki toplantıya katılmayan üyenin üyelik
hakkı feshedilir, yedek üyelerden biri kurulca Yönetim Kuruluna seçilir.
(4) Yönetim Kurulunun amaçlarını gerçekleştirmek için tüzük dışı konularda karar vermeye ve yapı
değişikliğine gitmeye oy birliği ile yetkisi vardır.
(5) Yönetim Kurulu başkanı kulübün en yetkili temsilcisidir. Tüm koordinatörlüklerin denetiminden
ve uyumundan sorumludur. Başkan seçilebilmek için göreve başlama tarihinden önce en az bir eğitim
yılı yürütme kurulu üyesi olarak çalışmış olma koşulu aranır.
(6) Başkan yardımcısı, başkan ile birlikte tüm koordinatörlüklerin uyumundan ve denetiminden
sorumludur. Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın tüm yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Başkan
yardımcısı seçilebilmek için göreve başlama tarihinden önce en az bir eğitim yılı yürütme kurulu üyesi
olarak çalışmış olma koşulu aranır.
(7) Genel sekreter, kulübün tüm üyelik işlemlerini yürütür ve gerekli belge ve defterlerin düzenli
olarak tutulmasını sağlar.
(8) Yazman, kulüp toplantılarında karar kayıtlarını tutar.
(9) Sayman, kulüp bütçesinden sorumlu üyedir.
(10) En az bir eğitim yılı kulüp yönetiminde görevde bulunmuş olma şartı aranan başkanlık ve başkan
yardımcılığı görevleri dışında her üye yönetim kurulu üyesi olabilir.

Denetim Kurulu
MADDE 6-(1) Denetim Kurulu, genel kurulda seçilen üç asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar
yedek üye seçilebilir. Kulübün faaliyetlerini her ay düzenli olarak inceler, sonuç ve önerilerini genel
kurulda sunar.

Belgeler ve Defterler
MADDE 7- (1) Düzenlenmesi gereken belge ve defterler şunlardır:
(a)
(b)
(c)
(d)

Üyelerin iletişim bilgilerinin ve üyelik bilgilerinin bulunduğu üye kayıt defteri,
Yönetim kurulu ve genel kurul karar defteri,
Kulübün kullanması için verilmiş demirbaşlar için demirbaş defteri,
Düzenlenen her faaliyette, katılımcı veya destekleyen bir işletmenin katkısı varsa, sözleşme
belgeleri, faturalar ve gelir-gider gösteren resmi belgeler, akademik danışmanın
sorumluluğunda düzenli olarak tutulur.

