
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FENERBAHÇELİLER TOPLUĞU TÜZÜĞÜ
MADDE 1.  KULUBÜN ADI VE MERKEZİ
Kulübün Adı: “Abant İzzet Baysal Fenerbahçeliler Topluluğudur. “Kulübün adresi:" Abant İzzet Baysal Rektörlük binasıdır."
MADDE 2.  KLUBÜN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI
i. Kulübün amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak, bu ilkeler doğrultusunda gerekli koşulların yaratılmasında katkılarda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılımı artırmak, bu sayede üniversite öğrencilerinin sportif gelişimlerini yardımcı olmak, öğrenciler arasında yalnız futbol değil, diğer spor ve branş dallarınına olan ilgiyi artırmak ve bu konu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, insanı ilişkileri geliştirmek, üniversite dahilinde Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları arasında birlik ve organizasyon sağlamak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." ilkesi doğrultusunda spor kültürü ile yetişmiş taraftar kitlesi oluşturmak ve tüm bu amaçlar doğrultusunda sportif aktiviteler, konferanslar ve paneller düzenleyerek, bu amaçlar doğrultusunda sportif aktiviteler, katkılarda bulunarak üniversitemizin tanıtımı hem şehrimiz Bolu'da hem de ülkemizin her bir yanında en iyi şekilde yapmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için kulüp amacı doğrultusunda faaliyet gösteren bütün kamu ve özel kurumlar ile ilgili irtibata geçilerek bu kurum ve kuruluşların uzmanlarını ve yönetici-idarecilerinin bilgi ve birikimlerinden tüm kulüp üyelerinin faydalanmasını sağlamak" Abant İzzet Baysal Fenerbahçeliler topluluğunun" faaliyetleri arasındadır. Aşağıda çalışma konuları ve faaliyet alanları belirtilmiş olan bu kulübün yönetici ve üyeleri siyasi konular ile uğraşamaz, kulübün amacı dışında faaliyetlerde bulunamazlar. Kulübün toplantı ve çalışmaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine yakışır bir şekilde gereken disiplin ve ciddiyet içinde gerçekleştirirler.
ii. Kulübün Çalışma Koşulları;
a. Yemekli ve çaylı tanışma toplantıları hazırlayarak eski ve yeni öğrenciler arasında sıcak bir ortam sağlamak.
b. Arşiv ve kitaplık oluşturmak; bu amaçla Fenerbahçe spor kulübü ile ilgili kuruluşlardan kitap ve teknik dergiler, broşürler almak ve öğrencilerin yararlanabileceği kaynak oluşturmak.
c. Yerli ve yabancı Üniversitelerin ilgili kulüp ve birlikleri ile irtibata geçerek karşılık fikir alışverişte bulunmak.
d. Üniversitemizin öğretim elamanı ve idari personeli ile öğrencilerin çalışmalar yapmasını sağlamak. Bu amaçla Fenerbahçe Spor kulübü,1907 Fenerbahçe derneği ve Fenerbahçe spor kulübüne hizmet eden diğer dernek ve oluşumlarla uyumlu ilişkiler kurmak, elde edilen alıştırma verilerini ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına duyurmak.
ihtiyacı olan öğrencilerin burs bulmalarına yardımcı olmak.
eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek 
g. sosyal ve kültürel yaşantıyı zenginleştirmek: çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek ve Fenerbahçe Spor Kulübünün sportif faaliyetlerine taraftar ve izleyici olarak katılmak.
h. konferans, seminer ve paneller düzenlemek, fuarlara katılmak ve Fenerbahçe spor kulübü ve tesisleri ile ilgili geziler düzenlemek.
i. üniversite dahilinde panolar oluşturmak ve kulüp ile ilgili son ve güncel gelişmeleri duyurmak.
j. internet ortamında web sayfası oluşturmak.
k. 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde bulunan üniversiteler arası Fenerbahçeliler birliği (ÜNİFEB) ile işbirliği yapmak, ÜNİFEB ile aynı doğrultuda ortak faaliyetlerde bulunmak
MADDE 3.  ÜYELİK
i. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan tüm öğrenciler akademik ve personel ile Abant İzzet Baysal Üniversite mezunu kulübe üye olabilirler. Üyeler tüzük ilkelerine bağlı kalma şartını kabul ederler. Üye olmak için, üyelik müracaatı formu doldurularak başvurulur. Üyelik kulüp yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.
ii. Üye: tüzük ilkelerine bağlı kalmak görev üstlenmek, araştırma ve çalışmalarda etkin görev almak ile yükümlüdür.
iii. Bir yıllık dönem içerisinde kulüp amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda aktif görev alan üyeler yönetim kurulunca yıl sonunda " aktif üye" olarak seçilirler. Aktif üyeler seçme, seçilme hakkına sahiptir. İzleyen yıllarda üyelerin kulp amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda aktif görev alma durumları yönetim kurulunca izlenerek, aktif üyelik durumları yeniden değerlendirilir.
MADDE 4. ÜYELİKDEN ÇIKARILMA
i. Yönetim kurulu, kulüp amaç ve ilkeleriyle ters düşen faaliyetlerde bulunan, kulübün adını ve faaliyetlerini kullanarak siyasi ve ideolojik faaliyetlerinde bulunan üyeleri, kanunların suç saydığı fiilleri işleyenleri ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci disiplin yönetmeliğine konu olan suçları işleyen üyeleri, üyelikten çıkarmaya yetkilidir. Bu aşamada kulüp yönetim kurulu ile kanun ve yönetmelikleri esas alır. Karar yönetim kurulunun oy çoğunluğu ile verilir.
ii. üyelikten çıkarılan kişiler tekrar kulübe üye alınamazlar.
MADDE 5.  ÜYELİKDEN AYRILMA
Kulüp üyeliğinden ayrılma isteğe bağlıdır. İsteyen her üye kulüp yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvuruda bulunarak üyelikten ayrılabilir. Üyelikten kendi isteği ile ayrılan bir üye tekrar kulübe üye olmak istediğinde yönetim kurulu başvuruyu kabul edebilir.
MADDE 6. KULÜBÜN ZORUNLU ORGANLARI 
Kulübün zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.
MADDE 7.  GENEL KURUL
Genel kurul kulübün en yüksek merciidir. Kulübün aktif üyeleri genel kuruludur.
MADDE 8. GENEL KURULUN TOPLANMASI
Olağan genel kurul, yönetim kurulunun çağrılması ile üniversitemizin akademik takvime bağlı olarak yarıyıl başlarında olmak üzere yılda 2 kez toplanır. Olağanüstü genel kurul ise yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun ve ya bütün kulüp üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı isteği üstüne bir ay içerisinde toplanır.
MADDE 9. ÇAĞRI USULU
Yönetim kurulu, bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü,saat,yeri, ve gündemi kulübün web sayfasında ve üniversitemizde ki fakülte ve yüksek okulların ilan panolarında duyuru asılmak sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluklu sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi günde yapılacağı da belirtiler. İki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününde en az 15 gün önce rektörlük makamı yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilan metni aynı yerlere "duyuru" olarak asılmak suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Bu takdirde üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve bu toplanı ikinci fıkra esaslarına göre rektörlük makamlarına bildirilir.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 10.  GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NISABI
Genel kurul, bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.
İlk toplantıda genel sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulların seçilmiş üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel kurula katılacak üyeler listedeki isimleri karşılığı imzalayarak toplantıya katılırlar. Genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantı, kulüp üyesi olan ve genel kurul üyeleri tarafından açık oylama ile seçilen üniversitemiz öğretim elamanlarında birisinin başkanlığında yapılır.
MADDE 11. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı ususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
i. Kulüp organlarının seçilmesi
ii. Genel kurul üyelerinin en az yarısının oyu ile dernek tüzüğünün değiştirilmesi 
iii. Yönetim ve denetleme kurulunun faaliyet raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi
iv. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanların itirazını karara bağlaması
v. Kulübün fesih edilmesi.
vi. Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi 
vii. Kulüp tüzüğüne yönelik değişiklik isteklerini görüşmek ve karara bağlamak
MADDE 12. YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu, Genel kurul tarafından öğrenci üyeler arasından gizli oyla seçilmiş 7 asil ve 7 yedek üyeden meydana gelir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 olağan toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevinden istifa etmiş sayılır, bu takdirde en fazla oy almış olan yedek üye yönetim kuruluna girer.
Yönetim kurulu kendi aralarında iki sene müddetle bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter seçer.
Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantı çoğunluğu dört üyenin iştiraki ile sağlanmış olur.
Kararlar mevcut üye sayısının çoğunluğu ile verilir.


MADDE 13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim kurulu:
i. Yönetim kurulu kulübün tüzel kişiliğini temsil eder.
ii. Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. Kulübe ait bütün işleri yönetim kurulu yapar.
iii. Çalışma dönemine ait faaliyet raporunu düzenler ve süresinde genel kurula arz ve takdim eder.
iv. Yönetim kurulunun vazife ve yetkileri içerisinde kalan her türlü işleri görüşür ve karara bağlar.
v. Üyelerin derneğe kayır ve kabullerini yapar. Dernek üyelerinin dernekten çıkarılmasını ve istifa isteklerini görüşür ve karar bağlar.
vi. Genel kurul toplantısı için gündemi hazırlar ve toplantı işlerini tanzim eder.
MADDE 14. DENETLEME KURULU
Denetleme kurulu bir öğretim elamınım başkanlığında, genel kurul tarafından seçilen iki öğrenci üyeden oluşur. Genel kurul tarafından seçilen bir öğretim elamınım ve iki öğrenci üye de yedek denetleme kurulunu meydana getirir. Denetleme kurulu kulübün faaliyetlerine ilişkin, her altı ayda bir rapor hazırlayarak sonuçlarını yönetim kurulu ve toplandığında genel kurula sunar.
MADDE 15. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin listesi rektörlük makamına bildirilir.
MADDE 16. GELİRLER
Kulüp akçeli işler ile uğraşamaz. Kırtasiye türü zorunlu bazı malzemeler olanakları ölçüsünde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden talep edilir veya üyelerinin ayni bağışları ile sağlanır.
MADDE 17. KULÜBÜN DEFTERLERİ
Kulübü tarafından aşağıda yazılı defterler tutulur.
i. Üye kayıt defteri; Kulübe üye olarak giren öğrencilerin kimlikleri. Bölümleri, sınıfları, numaraları, üniversitemizin öğretim elemanları ve idari elemanları için unvanları ve görev aldıkları bölüm veya birimleri, üyelerin kulübe giriş tarihleri deftere yazılır.
ii. Karar Defteri; Yönetim kurulunun karaları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karalarını altı başkan ve üyelerce imzalanır.
iii. Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaybolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.
Bu maddede sayılan defterin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylı olması zorunludur.
MADDE 18. KULÜBÜN DEFTERİ VE EVRAKLARININ KORUNMASI
Kulübün defter ve evrakların korunması Yönetim Kurulunun sorumluğundadır
MADDE 19. KULÜBÜN FESHİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, kulübün kuruluş amaç ve ilkelerinin kaybettiği, amaç dışı faaliyetlere yöneldiği durumlarda kulübü faaliyetten men etmeye yetkilidir.
MADDE 20. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FENERBAHÇELİLER TOPLUĞU KURUCU ÜYELERİ
Bahriye Tekin, Onur Ferger, Çiğdem Demirbilek, Fatih Baştan, Umut Koyunoğlu ve Ufkay Kadir Erker Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluğu kurucu üyeleridir.
MADDE 21. BU TÜZÜK 21 MADDEDEN İBARET OLUP ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLUKLARI / KULÜPLERİ YÖNERGESİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULMUŞTUR.
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